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 كلمة شكر

ااهللاامتثاًلا ا×القولارسول االناَسا»: اَمنالايشكُر ااهللَ اشكريا(1)«لايشكُر اأسجلاهنا ؛

ا،أواحتىابتشجيع اا،توجيه اب،اأوابفائدة ااعىلاإمتاماهذااالبحثأعاننياوعرفايناباجلميلاملنااجلزيلا

اأو ااهلل!(خالدااستاذياالدكتوراحممداحامدبخاصة اباإلرشافاعىلاالبحثا)وفقه َم ا.الذياتكرَّ

 فأسألااهللاأناجيزيااجلميعاعنياخريا!

  

                                         
ا(،اوغريمها.1955وا1954(،اوالرتمذيا)برقما4811(،اوأبواداودا)برقما7939أخرجهاأمحدا)برقما(ا1)
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 مقدمة

 
ااحلمَداهلل،انحَمدهاونستعينهاونستغفره،اونعوذاباهللامنارشوراأنفسنااومناسيئاتاأعاملنا،ا إنَّ

اله،اوَمناُيْضلِْلافالاهادَياله،اوأشهداأنالاإلهاإلااهللاوحدهالارشيكاله،ا َمناهيِدهااهلُلافالامضلَّ

احممًدااعبُدهاورسوُله. ااأماابعد:اوأشهداأنَّ

اتقويُماالكتابةِااافإناعلمَا اإذاحيصلابه االعربية؛ ابنياعلوِم ااملكانِة ارفيُع ااألمهية، ابالُغ علٌم

ان،اكاماحيصلابالنحواتقويمااللسان.اوقدااهتمابهاالعلامءاوالباحثوناقدياًماوحديثًا،اوكتبواافيهانَاالبَا

اعاوضمنًااستقالًلا االكتاباتاالتياحظَيتابعناية اإحدىاأبرِز االعربية اوكانتاالكتابة االلغةاا، لامء

ُتعنىاببياناقواعدها،اوَكَتَبااملؤرخوناكتبااتعنىااكتباواملؤرخنياواخلطاطني؛افَكَتَباعلامُءااللغةا

ا.(1)،اواعتنىااخلطاطونابتوضيحاأنواعااخلطوطاوالتفننايفاجتويدهاهابمعرفةاأصلهااوتارخي

مُةاابُناُقَتْيبَةاالد اا«أدباالكاتب»ا:كاناكتاُباقداو االذياصنَّفهاالعالا أحَداأهماالكتباا–ينََوِريُّ

االكتاِبامنامنزلة ااكتابةالادَاقواعِاالتياحَوْتاالقديمةا ااااعنداالفصحاء،ااالعربية.اولاخيفىامااهلذا

ابنياالعلامء، بعَداالَصامااَحاالكنَّاهاوأفادامنهاِمناالنَُّبغاء.الَاولاحُيىصاكماتداوَااومااملؤلفهامنامكانة 

ايفابعضِااتأليِفه اجيا-اقواعِداالكتابةاِمناَتَغريُّ  الكيهذهاالتغرياتااعرفةملعُلاقارَئاالكتاِبابحاجة 

هذهاالفكرة؛الذاااخرتُتاأناتكوناموضوَعاقدابحثُتافلماأِجْدامناقامابتنفيذاوا.كاماينبغياهُيفيدامن

اماايفاالكتابامناقواعِداومسائِلاعلماالكتابة،اوأوازهنااباماعليهْدُرُساأ،ابحيثابحثاالليسانس

إخواينااوخدمةِاا،القي ماهذااالكتابايفاخدمةِامتواضعًةامنياالكتابُةااملعارصة؛امسامهًةاالايفالعم

امناطلبةاالعلم.ا

 وسّميُت هذا البحث:

 البن قتيبة «أدب الكاتب»يف قواعد الكتابة 
                                         

ا.(6)ا«علماالكتابةاالعربية»ينظر:اا(1)



 
6 

 

 مناهج: أربعة هوقد اعتمدُت في

 املنهجاالستقرائي. -1

ااملنهجاالوصفي. -2

ااملنهجاالتحلييل. -3

 ِزن.املنهجااملوا -4

 عميل وطريقتي يف هذا البحث يف النقاط اآلتية: أن أخلصويمكن 

دُتاللموضوعابتعريف -1  بناقتيبة،اوبكتابه،اوبعلماالكتابة.إلماماااباخمترصاُمهَّ

ُتا -2  .الكتاَبانهااابُناقتيبةاعلماالكتابةاالتياضمَّااأبواَبااَسََبْ

ايفاعرِضاتلكااألبواب. -3  عرضُتامنهَجهاالعامَّ

نَهاتلكااألبواَبامناخالصَةامااَضاعرضُتا -4 ااوملا،القواعداواملسائلاواآلراءمَّ اأذُكرانصَّ

نصوَصها،اوأيضااال؛األناالذياقصدُتهابالبحثاهواحمتوىاتلكااألبوابافيهااكالِمه

 ابحثاليسانس.ممااخيرجابهاعناكونهااالبحثيزيدامناحجمااوصنصالألناإيرادا

؛اوذلكالااملسائَلااملندرجَةافيهالباَبامجلًة،اثماإيناعندمااأعزواإىلاالكتاباأعزوا

ا اأثقل الئال اعنهااوايشالبحثاباحلألن االستغناء احيثاإنايفاالوقتاالذياُيمكن ؛

افأكثرُاااألبواَبا اليستاكبرية، فالرجوعاإليهاا،ايفااألصلابنياالصفحةاوالصفحتنيها

أوالغرييااايلاكالمًاأيضااألينايفاكثريامنااألحياناأقحُمابنياكالماابناقتيبةاوأمُرهايسري،ا

اوتقييداتاوغرياذلك. اِمناتعليالت 

وقداأقللُتامناالتمثيلاإلافيامادعتااحلاجةاإليه؛ااستغناءاباماذكراابناقتيبة؛اطالباابذلكا

 الختصاراواإلجياز.

ا.اوَجزًاحتلياًلاماحللُتاكالَماابناقتيبة -5

ا -6 ابنياآراء اواختياراتاوازنُت اعليه اوما ااملعارصةابناقتيبة ااعتمالكتابة اوقد دُتايفا.

 :املصادراالتاليةمذاهبااملعارصيناعىلااتعيني

الوفاانرصااأليب«ااملطالعاالنرصيةاللمطابعااملرصيةايفااألصولااخلطية»كتاب:ا •

وهوايعكساا،مؤلفهبعدااملناجاؤواعمدٌةاذااالكتاباوهاهـ(،1291اهلُوِرينيا)ت
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امتقدميااالكتابةِااصورةَا ابمعارصيناعند ابعداخالف، افالكتباالتياسأذكرها اهيه

 .زمَنااهلورينييفامااناعبعضاالتغيرياوفيهاامتأخرهيم،اصورهتااعنداعكسات

ا • اعاما»كتاب: امخسني ايف االعلمية االقرارات اأمني،اا«جمموعة اشوقي ملحمد

او االرتزي، اوإبراهيم اهذا االكتاب ااقراراتالحوى االلغويالاإلمالئية لمجمع

 .ار اىاوانتشبالقاهرة،اولاخيفىامااكانالتلكاالقراراتامناصدًا

ا • االرتقيم»كتاب: اوعالمات ااإلمالء اقواعد اهارونا« احممد ابن االسالم لعبد

ِفها،اوهذااالكتاباهـ(1408)ت لقياانتشارااايفاهذاااملجاللسهولتهاومكانِةامؤل 

 ا.تداوَلهاواعتمداعليهاكثريامناالناسواسعااو

ا • االعربية»كتاب: اوالرتقيمايفاالكتابة ااإلمالء ا)كاناح« اإبراهيم االعليم اسنةالعبد يا

 .وهذااالكتابايقالافيهامااقيلايفاسابقهاتقريباهـ(،ا1395

نامِااهتتأيتاأمهيهذااالكتاباد،اومَالغانماقدوريااحلَاا«علماالكتابةاالعربية»كتاب:ا •

يكونالاقدمنياواملتأخرينايفاالكتابة؛مؤلفهاراماأنايستوعبافيهامذاهبااملتاكونِا

،اواعتمداعىلاطائفةاكبرياجهداااكتابااجامعااومرجعاايفاهذااالعلم،اوقدابذلافيه

 واسعةامنااملصادر.

أليمناأمنياعبداالغني،اوهذااالكتاباا«الكايفايفاقواعدااإلمالءاوالكتابة»كتاب:ا •

اراجعَا اوقد ابالقاهرة، االلغوي ااملجمع اقرارات اعىل ااعتامده امن اأمهيته ااااااااااااااهتأيت

 عضوااملجمع.ااحمموداكاملاالناقةاد.كاملابرشانائبارئيسااملجمع،اود.ا

اوالذياقبلهاالكتبااملطبوعةايفاالقرنااهلجري • ،اوبخاصةاالصادرةاعنادورااحلايلا

احمقق اعىلاإخراجها اعِمل اوالتي امتمكنوالنرشاالشهرية، اون اوعلامء بالعربيةان

ايفاوقتها.اان،اوتأيتاأمهيةاهذهاالكتبامناكوهنااتعكساصورَةاالكتابةِامَبزو

اوذلكاعىلاالنحواالتايل:اوخامتة،ابابنيجعلُتاالبحثاعىلاا -7

 متهيد -الباب األول

ا:وفيهاثالثةافصول

االتعريفاباإلماماابناقتيبةا-الفصل األول
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ا«الكاتباأدب»:ابكتاباالتعريفا-الثاين الفصل

االعربيةاالكتابةابعلماالتعريفا-فصل الثالثال

 «أدب الكاتب»دراسة أبواب الكتابة يف  -الثاين الباب

ا:ثالثةافصولاوفيه

اقتيبةاابناذكرهااالتياكتابةالاأبوابا-األول

ااألبواباعرضايفاقتيبةاابنامنهجا-الثاين

ااعرضا-الثالث اأوردها االتي اوالقواعد اومقارنةااقتيبةاابناملسائل وحتليلها

ا.املعارصينابمذاهبمذهبهافيهاا

 اخلامتة

اجدولامقارنة.تلخيصاألهماالنتائجاعىلاهيئةاوتشتملاعىلا

اىلامواضعهاامناالقرآناالكريم.عزوتاالكلامتاالقرآنيةاإا -8

ا.رضورةلإلااداستطرالاعدمِاواحرصُتاعىلااملوضوعية،امناالتزامااملقصودااألصيل،ا -9

،اوذلكابذكرااسمااملرجعاأوااملصدر،اثمااجلزءاوالصفحة،االنقولالتزمُتابتوثيقاا -10

اِفااملصادراواملراجع،ا إلاوأمااسائُرابياناِتاالنرِشافجعلُتهاايفاآخراالبحثاضمناكشا

اأوانحِوهيشءامنهاااحتجُتاإىلازيادةاإنا االصنيعاهواالذياعليها.اوبسببااشتباه  هذا

بحسباوفياتايفااحلوايشااملصادرااوقدارتبُتاا.يفاالبحوثاالعلميةاحديًثاالعملا

ا.ااملؤلفنياغالب

ايفاصلباالبحث -11 االواردة الألعالم اباختصار اترمجُت اوالبلداِن االبقاِع اوكذا غريا،

ااملشهورة.

 كشافني:يفاآخراالبحثااذكرُتا -12

 كشافااملصادرااملراجع. -

اكشافااملوضوعاتاالعام. -
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ولكن بفضل اهلل جتاوزُت أكثرها. ومن تلك واجهتني يف البحث عدة صعوبات، وقد 

 :الصعوبات التي واجهتني

جعلنياوهذاااألمراَتطالَّباوقتااوجهداازائدين،اوكَباحجمااجلزءااملقصودابالدراسة،ا -1

خشيَةااكلذوا؛اهيفاليصفتلاايفايتبغراعمااايفاكثريامنااملواضعأخترصاالكالماكثري

 .أنايزيداحجماالبحثافَيخُرَجاعناعادِةابحوِثاالليسانس

اامما؛عدماوضوحاعبارةاابناقتيبةايفابعضااملواطن،اوشدةاإجيازهاالكالَمايفابعضها -2

 ا.نطاوملااكلتايفاكالِمهاخلروجابخالصِةايفاصعوبةاشيئاامناالادجأاينلعج

اابناقتيبةابالتمثيلاعناالتفصيلاستغنا -3 انماءيشاهيفَدابعضااألنواعاجعلاحتدي،اممااُء

انباااهركذياملارمألااعقاوايفابسببااخلوفامناوجودااستثناءاتاأواقيوداةبوعصلا

 .رخآلاوأاببسلاةبيتق

برشحاهذااالباباكثريا،ابخالفااملاهيتمواااعليهنيرشاحاالكتاباواملعلقاوجدُتاأن -4

األبوابااألخرى،اممااجعلنيايفابعضااألحياناأبحثاعناضالتيايفامعااصنيعهم

 كتباأخرىاغريارشوحاالكتاب.

 اشتهارابعضااخلالفاتاإىلااحلداالذيايصعبامعهاحتديُداأهياماأكثرااستعامل. -5

واملعارصينانحُواكتابةاملخصاالبحث؛احيثاإنااملسائلااملختلفافيهاابنياابناقتيبةا -6

،اممااأجلأيناإىلا)اعتصار(اقليَلاالَكم اصاالبحثاأربعنيامسألة،اوالعادةاأنايكوناملخَّا

ا اأجل امن ااملسائل اتلك ايف اقيل ابخالصةاةلواحمما اوااخلروج اخملةاقصرية غري

 ،اومعاذلكابقيتااخلالصةافيهاايشءامناالطول.يفاالوقتانفسهاباملقصود

،اومااكانافيهامناخطإ ااهللاوحدهاوبتوفيقهاوَمن هِااهذا،اومااكانافياماكتبُتامناصوابافمن

ا،اوهواحسُبنااونعماالوكيل.الزللاواخلطأدائاماأنايتجاوزاعناااجوُّارْاواهلُلاتعاىلااملَاافِمناي.

أسألااهللاالكريماأناجيعلاهذااالعملاخالصاالوجههاالكريم،انافعاالطالباالعلم،اإناربناا

السميعاالدعاء!
ا  
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  الا

 

 ولالباب األ

 متهيد

 :ثالثة فصولوفيه 

 ترجمة اإلمام ابن قتيبة.-1
 «أدب الكاتب»بكتاب:  لتعريفا-2
 التعريف بعلم الكتابة العربية-3
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 الفصل األول

 ترمجة اإلمام ابن قتيبة
 اسمه ونسبه:

ينََوِريُّااحممد،اأبواُقَتيَْبَة،ابناُمْسلِمابنااهللاعبداهو بغداد،اانزيلاالكويف،ااملَْرَوِزي،:اوقيل،االد 

ا.(1)الكاتب،االنحوي،االلغوي،اذواالفنوناوالتصانيف

 :ونشأته مولده

ابغداداوكانتامبكرة،اسنالعلمافيهاايفاابطلباوبدأاهـ،اونزلابغداَد،213اسنةابالكوفةاُولد

مستفيداااالعلوم،افأخذاينهلامنهاامناعظيمةاثروةاأمامهافوجدا،مكاناكلامناالعلامءامقصداذ اوْقَتئ

ااهلُل ارزقه اِمناامما ،
 
اذكاء ، احافظة  احتىانبغوقوِة ، افِْكر  ومَجََع،ااالعلم،اأوعيةامناوصاراوَجْوَدِة

اا.(2)أمُره،اوانترشتاكتبهايفااآلفاق،اوأقبلاعليهااالناساس،اواشتهردرَّاواوصنََّف،

ا.ا(3)فاضاًلاا،انًاي ادَااوِرًعا،ثقًة،اكاناو

َاوقدا نِجااكائنةِاايفاتبَاخرَّاـتا،افلامالبرصةِااَمَظاملَااُويل  انُاباأبوااحلسناوله.اكامابغدادَاارجعاالزَّ

 .(6()5)ينََوربدِااالقضاءَاا(4)خاقان

                                         
ا«تاريخااإلسالم»(،او296ا/11)ا«سرياأعالماالنبالء»(،او11/411)ا«تاريخابغداد»،او(2/626)«ااداإلرش»ينظر:ا(ا1)

ا(.5/132)

ا(ا2) (،اومقدمةا297ا/13ا)ا«سرياأعالماالنبالء»(،او43ا-3/42)ا«وفياتااألعيان»و(،ا159)ا«نزهةااأللباء»ينظر:

ا(.1/21)ا«ويلاخمتلفااحلديثتأ»،اومقدمةابيكرالـ«أدباالكاتب»حممداحمياالديناعبدااحلميدالـ

ا(.2/62)ا«العَب»ا-20،او(6/566)ا«اإلسالماتاريخ»(،او11/411)ا«تاريخابغداد»ينظر:اا(3)

ا.(4/198)«ااألعالم»هـ.اينظر:ا263تويفاسنةاوزيرااملتوكلاواملعتمد.اعبيدااهللابناحييىابناخاقان،اا(4)

لدةامنابالدااجلبلاعنداَقْرِميِسني،اُينسباإليهااخلقاكثري.ابكرساالدال،اوسكوناالياء،اوفتحاالنوناوالواو،اوهياب(ا5)

ا(.2/545)ا«معجماالبلدان»(،او3/44)ا«وفياتااألعيان»ينظر:ا

ا(.6/566)ا«تاريخااإلسالم»ينظر:اا(6)
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  :شيوخه وتالميذه

ا:مناأشهرهماكثريون،ايبةشيوخاابناقت

اابن)بـااملعروفااملروزي،ااحلنظيل،احممد،اأبواخَمَْلد،ابناإبراهيمابناإسحاق -1

 .هـ(238)تاالفقيها،احلافظا،(راَهَوْيه

ا.هـ(250)تا(يؤيؤ)بـاامللقباالبرصي،ا،اهللاعبداأبوا،الزياديازيادابناحممد -2

اين،ازيادابناحييىابنازياد -3 ا.هـ(254)تاالبرصياالنُّْكري،ااخلطاب،اأبوااحلسا

ا.(1)هـ(255ااملقرئا)تااألديب،االلغوي،االسجستاين،احاتم،اأبواحممد،ابناسهل -4

اوكذلكاتالميذهاكثريون،امنهم:

اهـ(.322النسابةا)تااملالكي،االقايض،اجعفر،اأبواأمحد،اابنه -1

ا.أمحداأبواأمحد،ابناالواحداعبداحفيده -2

ا.هـ(347النحويا)تاريس،الفااحممداأبواُدُرْسُتَوْيه،ابناجعفرابنااهللاعبد -3

 .(2)(هـ323السكريا)تاحممداأبواحممد،ابناالرمحناعبدابنااهللاعبيد -4

  :مؤلفاته

واألدب،اااللغةاسياماولاوصنفايفاشتىاالعلوم،ا،وُحسِناالتصنيفابكثرةِااقتيبةاابنااشتهر

ازُااأوصلهاابعُضهماإىلوقدا،اويةاعىلاعلومامجةالقيامة،ااملحتاالكتبامناكثريتركاالو
ِ
اثالثاهاء

ا:تلكااملؤلفاتاوأشهرِااأهم ااأسامُءابعضِاوهذهاا.(3)مصنفامئة

اأدباالكاتب.ا -1

 الختالفايفااللفظاوالرداعىلااجلهميةاواملشبهة.ا -2

 تأويلامشكلاالقرآن.ا -3

                                         
ا«تأويلاخمتلفااحلديث»،اومقدمةابيكرالـ(13/297)«االنبالءاأعالماسري»،او(11/411)ا«بغداداتاريخ»ينظر:اا(1)

ا(.26ا-1/23)

ا(اعىلاالرتتيباالسابق.28ا-1/27)،او(13/297)،او(11/411)ينظر:ااملصادراالسابقةاا(2)

ا.(17/391)ا«جمموعاالفتاوى»ا(3)
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 تفسرياغريباالقرآن.ا -4

 ديث.إصالحاالغلط.اأو:اإصالحاغلطاأيباعبيدايفاغريبااحلا -5

 تأويلاخمتلفااحلديث.ا -6

 عيونااألخبار.ا -7

 كتابااملعايناالكبري.ا -8

 الشعراوالشعراء.ا -9

 معايناالشعر. -10

 .(1)امليرساوالقداح -11

  :عقيدته ومذهبه الفقهي

اجلاحظامثلاالسنةااهواألهلا:ويقال.ااعقيدةاالسلف،اوكانامدافعااعنهاكاناابناقتيبةاعىل

ا.ا(2)فإنهاخطيباالسنةاكاماأنااجلاحظاخطيبااملعتزلةا؛للمعتزلة

ايذهباكانابل:اوقيلامالكابناأنس،امذهبايذهباإنهاكاناقيل:»؛افقداوأماامذهبهاالفقهي

 ا.(3)«إسحاقابناراهويهاقولاإىل

                                         
ا«تأويلاخمتلفااحلديث»(،اومقدمةابيكرالـ10ا-8)ا«أدباالكاتب»ينظر:امقدمةاحممداحمياالديناعبدااحلميدالـا(1)

ا(.40ا-1/33)

ا:أمههاداشاعتانسبُةابعِضاالكُتِباإليهاوهيايفااحلقيقةاليستاله،اقومنااملهماهنااالتنبيهاعىلاأنها

ااإلمامةاوالسياسة.اا-1

ارسالةااخلطاوالقلم.اا-2

كتابا»(،اورسالة:ا10)ا«أدباالكاتب»(،اومقدمةاحممداحمياالديناعبدااحلميدالـ4/137)«ااألعالم»:الألولاينظر

امقدمةاحتقيقاحاتماالضامناللكتاب.وينظراللثاين:اااعسيالن.العبدااهللا«اإلمامةاوالسياسةايفاميزاناالتحقيقاالعلمي

ا،(6/566)ا«تاريخااإلسالم»،او(13/298)«االنبالءاأعالماسري»(،او392ا-17/391)ا«جمموعاالفتاوى»ُينظر:اا(2)

.ا(261،ا118ا-113)«اعقيدةااإلماماابناقتيبة»،او(17/326)«ابالوفياتاالوايف»(،او3/359)ا«لساناامليزان»و

اعيلابنانفيعاالعلياين.لا«عقيدةااإلماماابناقتيبة»ستزادةاوالتوسعايراَجعاكتاب:اولال

ا.(6/135)«االستةاالكتبايفايقعاملاممناالثقات»ا(3)
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 :وثناء العلامء عليهمنزلته العلمية 

اجامًعااللفنون،او مًة امناأكثراواألدبااللغةاوالنحوابعلومازَايَّامَتَايبدواأنهاكاناابناقتيبةاعالا

امؤلفاتهايفاجليةاالناحيةاهذهاتظهراكاماالناحية،اهذهايفاجاءتامؤلفاتهامعظماألناغريها؛

ا:صصاتاشتى.اوهذهابعضاأقواهلمخـقداأثنىاعليهامجاعةامناالعلامءامناتواا.(1)األخرى

ا»(2)القطاناقال افلاماعنه،اأكتبافلماحمله؛ايلايتبنياوملاببغدادارحلتياأولايفارأيته:

ا.(3)«...ذلكاعىلاندمتاكتبهاورأيتااليمنامنارجعت

ومااأعلمهاحكىاشيئاايفااللغةاا،هدَاوَّاكاناإذااخالايفابيتهاوعملاشيئااَجا»:ا(4)قالانِْفَطَوْيهو

ا.(5)«إلاصدقافيه

ااخللييلو ا(6)قال ،ااحلديِثاايفاولهاواللغِة،ابالنحوِاامشهورٌااجاِمٌع،اعامِلٌ،»: اويفاحملٌّ

ا.(7)«بذلكامشهورٌااالتاريخ

ا.(9)«هاوِعْلِمهِانهواثقٌةايفادي»:ا(8)وقالاابناحزم

                                         
ا(.1/21)ا«تأويلاخمتلفااحلديث»ينظر:امقدمةابيكرالـا(1)

سريا»ينظر:اا.هـ234تويفاسنةا،احافظ،امتقن،اثماالبغدادي،االقطان،االفاريسا،أبوااحلسنا،ير اعيلابنابحرابنابَاا(2)

ا.(11/12)«اأعالماالنبالء

ا.(6/135)«االستةاالكتبايفايقعاملاممناالثقات»ا(3)

ااَعَرَفةابناحممدابناإبراهيم(ا4) يا ،االعتكا نحوي،امسنِدايفااحلديث،افقيه،ارأسايفامذهباانِْفَطَوْيه،ااهلل،اعبداأبواالواسطيا

ا(.1/61)ا«األعالم»ينظر:اوا.هـ323تويفاسنةاا.داود

ا(.3/358)ا«لساناامليزان»ا(5)

«ااألعالم»ينظر:اا.هـ446سنةااحافظ،اناقد،اتويفاقاض،اأبوايعىل،ااخللييل،االقزويني،ابناأمحد،ااهللاعبدابناخليلا(6)

ا.(2/319)

ا(.2/626)ا«اإلرشاد»ا(7)

ي،االظاهري،احافظ،افقيه،اعيلابناأمحدابناسعيدابناحزم،اأبواحممد،االفاريسااألصل،ااألموي،االيزيدي،االقرطبا(8)

ا(.3/1143)ا«تذكرةااحلفاظ»ينظر:اا.هـ456سنةاارأسايفامذهباداود،اوهوانارُشامذهبِه،اتويف

ا(.6/13)ا«املحىل»ا(9)



 
15 

 

واملنترصيناملذاهباالسنةاا،هوامنااملنتسبنياإىلاأمحداوإسحاق»:ا(1)وقالاابناتيمية

ايفا،املشهورة اصاحباوله افيه اقال اكتاباذلكامصنفاتامتعددة. التحديثابمناقباأهلا»:

لهاا،وأحسنهماترصيفاا،أجودهماتصنيفاا،وهواأحداأعالمااألئمةاوالعلامءاوالفضالء«:ا»احلديث

ا،وكانامعارصااإلبراهيمااحلريبا،وكانايميلاإىلامذهباأمحداوإسحاقا،مئةامصنفازهاءاثالث

ويقولون:امنااستجازاالوقيعةايفاابناا،ملغربايعظمونهوكاناأهلااا،وحممدابنانرصااملروزي

هواا:قلت:اويقالا.«ويقولون:اكلابيتاليسافيهايشءامناتصنيفهافالاخريافيها.مابالزندقةهَاتَّاقتيبةايُا

ا.(2)«فإنهاخطيباالسنةاكاماأنااجلاحظاخطيبااملعتزلةا.ألهلاالسنةامثلااجلاحظاللمعتزلة

رأساايفاعلماو،امناأوعيةاالعلمكاناا،كبري،اذواالفنونالعالمةاالاإلمام،ا:ا(3)الذهبياوقال

االناس اوأيام اواألخبار االعريب اواللسان االعلامءا، اكبار امن اهو اوإنام احديث، ابصاحب ليس

ا.(4)املشهورين،اعندهافنونامجة،اوعلومامهمة

ا(5)وقالاابناكثري ا: االعلامء اواللغوينياأحد اواحلفاظااألذكياءوالنحاة اواألدباء صاحبا،

ا،نبيالا،وكاناثقةا،املحتويةاعىلاعلومامجةانافعةااملشهورةااألنيقة،اتاالبديعةااملفيدةاملصنفا

ا.(6)منااألئمة،اوكاناأهلاالعلمايتهمونامناملايكنايفامنزلهايشءامناتصانيفها،جليال

                                         
أمحدابناعبدااحلليمابناعبداالسالماابناتيمية،اأبواالعباس،اتقياالدين،ااحلراين.اإماماكبريايفاالتفسرياواحلديثاا(1)

ا.(1/114)ا«األعالم»هـ.اينظر:ا728يفاسنةاوالفقهاوالعقائد.اتو

ا(.392ا-17/391)ا«جمموعاالفتاوى»ا(2)

امؤرخ،ااهلل،االرتكاميناثماالدمشقي،احافظ،اعبداأبواالدين،اشمساالذهبي،اقايامزابناعثامنابناأمحدابناحممدا(3)

ا.(5/326)ا«األعالم»هـ.اينظر:ا748مقرئ،اتويفاسنةا

تذكرةا»(،او1/397)ا«العَب»(،او300ا-13/296)ا«سرياأعالماالنبالء»يفاالبناقتيبةاترامجههذااالكالمامؤلٌَّفامناا(4)

ا(.2/153)ا«احلفاظ

إسامعيلابناعمرابناكثري،االقريش،االبرصوي،اثماالدمشقي،اأبواالفداء،اعامداالدين،امفرس،احافظ،امؤرخ،افقيه،اا(5)

ا(.ا1/320)ا«األعالم»(،او1/153)ا«البدراالطالع»هـ.اينظر:ا774تويفاسنةا

ا(.623وا14/596)ا«البدايةاوالنهاية»يفااترمجتهالبناقتيبةاهذااالكالمامؤلفامنا(6)



 
16 

 

َيعتَُبهاالعلامءاإماَمامدرسةابغداداالنحويةاالتيا»:ا(1)وقالاحممداحمياالديناعبدااحلميد

ا.(2)«مذهَبياالبرصينياوالكوفينياَخَلَطْتابني

  :وفاته

ا!.ارمحهااهللارمحةاواسعة،اوأسكنهاالفردوس(3)هـ276تويفااإلماماابناقتيبةاببغداداسنةا
 

 
  

                                         
ا.(7/92)«ااألعالم»هـ.اينظر:ا1393حممداحمياالديناعبدااحلميدااملرصي،اعاملابالعربية،اتاا(1)

ا(.7)ا«أدباالكاتب»مقدمتهالـا(2)

اا(3) ااألنساب»ينظر: او(3/34)«افياتااألعيانو»وا،(10/341)« االنبالءاأعالماسري»، ابيكرا(13/300)« ،اومقدمة

ا(.48ا-1/47)ا«تأويلاخمتلفااحلديث»لـ



 
17 

 

 
 الفصل الثاني

 «أدب الكاتب»التعريف بكتاب: 

 اسمه:

اأأ اسامئهشهر االكاتب»: ا(1)«أدب اأيًضا: اويسمى االُكتااب»، اوك(2)«أدب ا. ،اصحيٌحاالُّ

الَماالتعريِفايفا)الكاتب(الشموِلاأفراِدااجلنس.انَّاحيثاإ؛الامعنوياواخلالُفابينهامالفظيٌّا

اوقدااعتمدُتايفاالبحِثاالسَمااألوَلاألنهااألشهراواألكثراتداُوًل.

 :تاريخ وسبب تأليفه

ا اللوزير األافه اابناقتيبةايفامطلعاالكتاباأنه قضاءاالهالذياواخاقاناأيبااحلسنابنذكر

ألفالهاالكتاباقبلاتوليهاالقضاءافكوفئاعليهاهبذهاالولية،اوحيتملاأنهاتوىلااالدينور،افيحتملاأنه

ا.(3)عىلايدهاباسماالذياجرىالهااخلريُاايَعابتقديماالكتاِبافَشَكَراالصناوفضلِهالقضاءاأوًلالعلمها

كاناقريبًااأظناأنهاالكن،اهتاريخاتأليفانصارصيحاحيددملاأقفا)فيامااطلعُتاعليه(اعىلاو

ا.(4)هـ263سنةااُقتَِلاأواخرَااأباااحلسناالوزيران؛األهـ263مناسنةا

                                         
االسماهوااملثبتاعىلاأكثراه(ا1) )كاماذكرابعضااملحققني(،اواختارهاأغلُبااملحققنياوالرشاح،اااملخطوطاتذا

ايفا اخلكان اابن اوفياتااألعيان»وذكره اوالسمعاينايفا(3/42)« ايفاا(،10/340)ا«األنساب»، اخلدون وابن

ا(،اوغريهم.ا1/25)ا«شذراتاالذهب»(،اوابناالعامدايفا552)ا«املقدمة»

ا2) امثبتاعىلابعضا( االسم اوالسعدي،ااملخطوطاتهذا اوابناالقوطية، اكالبطليويس، امناالرشاح، اعدد اواختاره ،

اجي،اكاماذكرهااخلطيبايفا وابنابشكوالا(،ا11/411)ا«تاريخابغداد»واجلذامي،اونسبابعضهماذلكاإىلاالزجا

ا،اوغريهم.ا(192)«انزهةااأللباء»(،اوابنااألنباريايفا137)ا«الصلةايفاتاريخاأئمةااألندلس»يفا

اأيضا.ا«ادباالكتاابأ»هـ(اكتابااسمه:ا336ولُيتَبهاإىلاأناأليبابكراحممدابناحييىاالصويلا)ت

ا(.5)ا«أدباالكاتب»ينظر:امقدمةاحتقيقاحممداحمياالديناعبدااحلميدالـ(ا3)

تأويلاخمتلفا»،اومقدمةاحتقيقابيكرالـ(5)ا«أدباالكاتب»ينظر:امقدمةاحتقيقاحممداحمياالديناعبدااحلميدالـ(ا4)

ا(.1/22)ا«احلديث
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 :موضوعه ومحتواه

َب،اوأتاحالكثرياممناأَاايفاذلكاالوقتانظاماالكتابةكانا االتأدَبااَلافَاغْاقدااتسعانطاُقهاوَتَشعَّ

،ااهاأنايعملايفاحميط اكبري  امناالعلوِم اأواحظٍّ امناالثقافِة كانتامهةافدوناأنايكوناعىلاقدر 

اصار احتىاإذا االكتابِة، احروَف اويقيَم ااخلطَّ َن اأدركهااالكاتبالاتعدواأناحُيَس  ااملرتبة يفاهذه

ممااحداابابناقتيبةاإىلاحماولةاإصالحهم؛افوضعاهذاااالُعْجباوالغرور،اوتظاهرابمظاهراالعلامء،

إليهايفاصناعةاالكتابةامناالعلوماوالثقافة،ااونعليه،اومااحيتاجواالبيانامااجيباأنايكونالكتابا

االكاتَبافيهابثقافةالغ حنيااتعينُهاعىلاتقويِمالسانِهاويةاواسعة،وخاصةاماايتعلقاباللغة،اوهواُيِمدُّ

ا.(1)اِمهاحنيايكتباوينشئلَايتحدث،اوقَا

اوأربعةاأقساما)ُكُتب(،ايتوزعاكلامنهاايفاأبواب.اخطبةاعىلتوىاالكتاباحيو

.املااينبغياأنايكونوااعليهابيانا،اوُةاأحواَلاَكتََبِةاالدواوينايفاذلكاالعرصوتضمنتااخلطب

اخطبةامهمة،اومنااألدلةاعىلاياُمعتاد ايفامقدماتاالكتباآنذاك،اوهاغريَاطوًلااجاءتاطويلةًاوقدا

اوعنايةامناهذا اا.(2)أفردهاابالرشح،احتىاإنابعضهماالعلامءامااحظَيتابهامناتقدير 

اوأماااألقسامافهياعىلاالنحوااآليت:

اا.كتابااملعرفة،اويتألفامناثالثةاوستنيابابًاا-القسم األول

ا.اليد،اويتضمناسبعةاوأربعنياباًبااكتاباتقويما-القسم الثاين

اا.كتاباتقويمااللسان،اويتوزعايفامخسةاوثالثنيابابًاا-القسم الثالث

ااكتابااألبنية،اوقداقسمهاإىلاأربعةاموضوعات:ا-القسم الرابع

اأبنيةااألفعال. -1

امعايناأبنيةااألفعال. -2

اأبنيةااألسامء. -3

امعايناأبنيةااألسامء. -4

                                         
منهجاابناقتيبةايفاتأويلامشكلاالقرآناوأثرها»(،او1/19)ا«القتضاب»(،او1/612)ا«تاريخااألدباالعريب»ينظر:اا(1)

ا(.100)ا«يفاالدراساتاالقرآنية

ا(.16)«اتفسريارسالةاأدباالكتااب»:امقدمةاحتقيقاينظرا(2)



 
19 

 

  :تحقيقاتهنسخه و 

ا:مناهذهاالطبعات،احمققةوغرياحمققةاوعدةاطبعات،ا(1)عدةانسخاخطيةا«أدباالكاتب»ـل

 هـ.1300طبعةامطبعةاالوطنابمرص،ابتصحيحاأيباالوفاانرصااهلوريني،اسنةا -1

 هـ.1317طبعةامطبعةابريلاليدن،ابتحقيقااملسترشقااألملايناجرينرت،اسنةا -2

 .هـ1382احلميد،اسنةااعبداالديناحميىابمرص،ابتحقيقاحممداالتجاريةاطبعةااملكتبة -3

 هـ.1402طبعةامؤسسةاالرسالةاببريوت،ابتحقيقاحممداالدايل،اسنةا -4

 .ا(2)هـ1407طبعةاوزارةاالشئونااإلسالميةابالسعودية،ابعنايةاعيلافاعور،اسنةا -5

  :منزلته العلمية واهتامم العلامء به

ابناقتيبة،اوهواكتابانفيساومهمايفاامؤلفاتمناأشهراوأحسناوأهماا«أدباالكاتب»إنا

اباهتامم ا احظي اوقد ارصنياورائقايفاأسلوبه، اوالباحثنيامناكبري اابابه، اواألدباء قديامااالعلامء

وكاناكثريامناالشيوخايقرئونهاغناءاعظيام،اجدواافيهاو،اويثا،اوتأدبابهاالكثريونامناالعلامءوحد

اويروونها اباألسانيدااملتصلةطالهَبم، ااألقالمابلاو، حيفظونهاعناظهراقلب.اوقداهتافتتاعليه

اوتعليقا اوتفسريا اووارشحا اكنوزه، اوفتح اذخائره، ايفااستخراج اأَمال اوتيسريهاتلخيصا؛ تقريبه

حرصااعىلاأنايكوناالكتاباااآخر،اذراعنهاطورًاهذهااألقالماَتنُْقُدهاَطْوًرا،اوتعتكانتاوا،لطالبل

ا.(3)الشاِديناواملتأدبنياإىلااليوماولاتزالالهاهذهااملنزلةاالعظيمةايفانفوسامنقحااتاما.

ا(4)وقداقالاابناخلدون االفناهذااأصولاأناالتعليماجمالسايفاشيوخناامناوسمعنا»:

اوهيادواوين،اأربعةاوأركانه االكاتباأدب»: اتابوكاقتيبة،البن« االكامل»: :اوكتاباللمَبد،«

                                         
ام(.4)(،اومقدمةاالدايلاللكتابا1/18)ا«القتضاب»ينظر:امقدمةاحامداعبدااملجيدالـا(1)

تأويلاخمتلفا»(،اومقدمةابيكرالـ100)ا«منهجاابناقتيبةايفاتأويلامشكلاالقرآناوأثرهايفاالدراساتاالقرآنية»ينظر:اا(2)

ام(.4)ا«أدباالكاتب»ةاالدايلالـ(،اومقدم1/34)ا«احلديث

ا(.6)ا«أدباالكاتب»مقدمةاحممداحمياالديناعبدااحلميدالـ(،او5)لسعديالا«رشحاأدباالكتاب»ينظر:امقدمةاا(3)

،االدين،اويلااازيد،اأبواخلدون،اابناحممدابناالرمحناعبدا(4) ،اعاملامؤرخ،افيلسوف،ااإلشبييل،ااحلرضميا اقاض 

ا.(3/330)«ااألعالم»هـ.اينظر:ا808تويفاسنةا.ابحاثةااجتامعي،
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ااألربعةاهذهاسوىاومااالبغدادي.االقايلاعيلاأليب«االنوادر»:اوكتاباللجاحظ،«اوالتبينياالبيان»

ا.(1)«عنها...اوفروعاهلاافَتَبعٌا

ا:التياُوِضَعْتاحوَلاالكتابامنااملصنفاتو

االكاتب» -1 اأدب اكيساناا«غلط ابابن ااملعروف اأمحد ابن احممد ااحلسن أليب

 (.هـ299)ت

اهـ(.338ملباركابناالفاخرا)تا«رشحاخطبةاأدباالكاتب» -2

االكتااب» -3 اأدب ارسالة االزجاجياا«تفسري اإسحاق ابن االرمحن اعبد االقاسم أليب

 .«رشحاخطبةاأدباالكاتب»ولهاأيضااهـ(.ا350)ت

االكتااب» -4 اأدب ارشح ايف احممدا«القتضاب ابن ااهلل االبطليويسالعبد االسيد ابن

 هـ(.521)ت

 هـ(.ا540يبامنصوراموهوبابناأمحدااجلواليقيا)تألا«رشحاأدباالكاتب» -5

ا.(2)ـ(ه1342)تاطاهرابناصالحااجلزائريلا«تلخيصاأدباالكاتب» -6

  

                                         
ا(.632)ا«مقدمةاابناخلدون»ا(1)

(،اومقدمةاحتقيقا73)ا«عقيدةااإلماماابناقتيبة»(،او19)ا«امليرساوالقداح»(،او48ا-1/47)ا«كشفاالظنون»ينظر:اا(2)

ام(.10ا-م9)الدايلا
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 الثالفصل الث
 بعلم الكتابة العربيةالتعريف 

 :تعريفه

ٌباإضايف ًل.اهُمْفَرَديْاعرفا؛الذااسأْيهدَامفرَااعىلاتعريِفاتعريفهايتوقفاا،)علماالكتابة(امركَّ اأوا

ا.(2)«إدراكااليشءاعىلامااهواعليهاإدراكااجازما»اوهو:ا.(1)«نقيضااجلهل»:اةًاالعلمالغف

ا.(3)«جمموعااملسائلااملتعقةابجهةاخمصوصة»يفااصطالحاالتدوين:او

اَيْكُتُبها اَكَتَبايكُتب،ايقال:اكتبااليشَء ،اابةًاتَاوكِااوكِْتَبةًاااابًاتَاااوكِابًاتْاكَاوالكتابةايفااللغة:امصدُر

او اَخطَُّه. باليدايفاتصويراامِالَاُعرًفااعىلاإِعاملاالقَااهاوشاعاإطالقُاا.(4)اَبةاصناعةاالكاتبتَاكالأي:

ُفا.ااملكتوبةااحلروِفااسِافْاها،اوعىلانَااحلروفاوَنْقِشا اتصويُرااللفظِاأهناابافعىلااإِلطالقااألولاُتعرَّ

أوضح:ا.اوبعبارةا(5)بتقديراالبتداءابهاوالوقفاعليها-غرياأسامءااحلروف-اهجاِئهاحروِفاابرسمِا

تصويرااللفظابحروفاهجائه،ابأنايطابقااملكتوُبااملنطوَقايفاذواتااحلروفاوعددها،اإلا

ولابدامناتقديراالبتداءابهاوالوقفاأسامءااحلروف؛افإنهايقترصايفاكتابتهااعىلاأولاالكلمة،ا

قاوعىلااإِلطالا.(6)فيكتباكلالفظاباحلروفاالتياينطقاهبااعنداتقديراالبتداءاوالوقفا،عليه

فابأهنا:ا رسوماوأشكالاحرفيةا»اأوا،(7)«نظاٌمامناالرموزاتستعملالتمثيلاأصواتااللغة»الثايناُتعرَّ

ا.(8)«تدلاعىلاالكلامتااملسموعةاالدالةاعىلاماايفاالنفس

                                         
اا(.2/254)«اهتذبااللغة»،او(2/152)ا«العني»ا(1)

ا(.130)ا«التعريفات»(،او231ا/2)ا«جامعابياناالعلماوفضله»،اوينظر:ا(15)ا«األصولامناعلمااألصول»ا(2)

اا.(1/34)ا«أبجداالعلوم»،او(1/6)ا«كشفاالظنون»ينظر:اا(3)

اا«.املعجماالوسيط»،او«تاجاالعروس»،او«لساناالعرب»،او«املحكماواملحيطااألعظم»ينظر:امادة:ا)كاتاب(ايفاا(4)

اا(.39)«اطالعاالنرصيةامل»(،او3/500)ا«مهعااهلوامع»ينظر:اا(5)

ا(.3/500)ا«مهعااهلوامع»ينظر:اا(6)

ا.ا(5)ا«علماالكتابةاالعربية»ا(7)

ا.ا(91)ا«أبجداالعلوم»ا(8)
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علمايبحثافيهاعناكيفيةاكتابةاهوا»وأمااتعريفا)علماالكتابة(اباعتبارهالقبااهلذااالفن؛افقيل:ا

اُيْعرفاهبااتأديُةاالكتابةِاعِا».اوقيل:ا(1)«األلفاظ ا.(2)«عىلاالصحةاْلٌمابأصول 

 :اسمه

اأسامء االعلماعدُة اعىلاهذا اوالكتابة،اُأطلَِق اوالرسم، اواخلط، اواهلجاء، االكَِتاب، امنها: ،

لوامنااشرتاكاأواخيلااغريه)الكتابة(؛األنابالنسبةاإىلاوقتنااهو:ااهاوأوضحاها.اوأدقاا(3)واإلمالء

ا ااساحتامل، ابداية امص(4)َبْعَدهاوأاتخدامهامن االبحث ايف اأستخدم اأن ااخرتُت اولذا طلَح:ا؛

امصطلح:ا)اإلمالء(.ااستخدامايفازمانناا)الكتابة(،اوإناكاناالغالب

 :واضعه

نوفهُاالبرصةاوالكوفة،ااعلامءُااهذااالعلماواضع هاوأسسواالهاضوابطاوروابطابنوهااماالذيناَدوَّ

ا االرصفيةعىل اوأصوهلم االنحوية ااخلطاوا،أقيستهم ا)علم اأو االقيايس( ااخلط ا)علم سموها:

ا.(5)االصطالحي(.اوهلمافيهامذاهُباخمتلفٌة،اَمْبنياٌةاعىلاالختالفاالواقعايفالغاتاقبائلاالعرب

 :موضوعه

ا االعلم: اهذا اوالتياجيبااتصاهلاا»موضوع ابعضها، امن االتياجيباانفصاهُلا الكلامُت

ا االتي اواحلروف اُتْبَدل، االتي اواحلروف اُتنَقصببعضها، االتي اواحلروف وبعبارةاا.(6)«ُتَزاد،

 خمترصةايمكناأنانقول:اهي:االفصل،اوالوصل،اوالبدل،اوالزيادة،اوالنقص.

ا.(7)ومناالعلامءامناُيدِخُلاالرتقيَماوعالماتهاضمناموضوعاهذااالعلم

                                         
اءاالنُّقاية»(ا1) اا.(202)ا«إمتاماالدرايةالُقرَّ

اا(.11)ا«علماالكتابةاالعربية»(ا2)

اا(.12ا-ا11املصدراالسابقا)ينظر:ا(ا3)

اا(.14ا-ا11)االسابقاملصدراينظراتفصيلاذلكايفا(ا4)

اا.(84ا-ا83)اينظر:ااملصدراالسابق(ا5)

اا(.106ا)ا«إمتاماالدرايةالقراءاالنُّقاية»(،اوينظر:ا80)ا«املطالعاالنرصية»(ا6)

ا.«قواعدااإلمالءايفاضوءاجهوداامُلْحَدثني»ينظر:ا(ا7)
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اوبيانامقدارا اُيعنىابدراسةاالعالقةابنياالرمزااملكتوباوالصوتااملنطوق، فعلماالكتابة

ا.(1)متثيالاكامالاصوراالكتابةاعنامتثيلااملنطوقملنطوقاللمكتوب،اوحتديدامظاهراققةاامطاب

 :مسائله

الكلامُتاالتياجيباانفصاهُلاامنابعضها،اوالتياجيبااتصاهلااببعضها،ا»مسائلاهذااالعلما

ا.(3)ايزيداالرتقيمَاابعضم،او(2)«واحلروفاالتياُتْبَدل،اواحلروفاالتياُتَزاد،اواحلروفاالتياُتنَقص

 :استمداده

ا.(4)رسمااملصحفوا،يةلرصفصولاااألوا،يةالنَّْحوقواعداالمناااستمداداهذااالعلم

 :نسبته من العلوم

وَكْوُناعدد امناعلامءاالعربيةاقداا.بذاتهبية.اوهواعلٌمامستقلاقائماهذااالعلماأحُداعلوماالعر

يعنياأنهاجزءامنهام،اوإناماالا-َأحلقواايفاكتباالنحواوالرصفامبحثاايفابياناقواعداالكتابةا

امبنياعىلا امناالكتابة اويفاكتابته،اوألناكثريا ااملبتدُئايفالفظِه امااحيتاجاإليه ذكروهالرضورِة

ا.ا(5)اأصولانحويةاوأسسارصفية،اففيابياهناابيانالتلكااألصول

 :فضله

اإِليه،اولاغنىالهاعنههذااالعلماحَيْتاجا اعلم  اهاامتوقٌفاظَافْاألناتدويناالعلومابأرسهااوحِاا؛ُكلا

ا.(6)عىلاالكتابة

                                         
اا(.12)ا«علماالكتابةاالعربية»ينظر:ا(ا1)

ا.(80)ا«املطالعاالنرصية»ا(2)

ا.«قواعدااإلمالءايفاضوءاجهوداامُلْحَدثني»ر:اينظا(3)

اا.(83)ا«املطالعاالنرصية»ينظر:ا(ا4)

(،ا3)«ااملطالعاالنرصية»(،او202)«اإمتاماالدراية»(،او2/243)ا«مهعااهلوامع»(،او241)ا«أبجداالعلوم»ينظر:ا(ا5)

اا(.14)«اعلماالكتابةاالعربية»و

اا(.83)ا«املطالعاالنرصية»ينظر:ا(ا6)
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 :مثرته

عىلاذلكااوزيادةًا.افيهاواللَّْحنااإاخلطَبنَاناعنداالكتابة،اوحفُظهامناالثمرةاهذااالعلماتقويما

ا.(1)يفاالكتابةااألفصِحاامعرفةُا

 :حكمه

اَتَعلُّاًماوتعلياًماالكِفائاالوجوُبااُحْكُماهذااالعلم يُّ
(2). 

  

                                         
اا(.81)ا«املطالعاالنرصية»اينظر:(ا1)

ا.(38)اينظر:ااملصدراالسابق(ا2)
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 ال

  

 

 الباب الثالث

 «أدب الكاتب»دراسة قواعد الكتابة يف 
 

 وفيه فصول:

 أبواب اإلمالء التي ذكرها ابن قتيبة.-1
 قتيبة يف عرض األبواب.منهج ابن -2

عرض آراء ابن قتيبة يف أبواب الكتابة -3
 .ومقارنتها بآراء املعارصين
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 الفصل األول
 أبواب علم الكتابة اليت ذكرها ابن قتيبة

اتراِجِما اُكل  جدُتاأناماا،افوةرسيع،اونظرُتايفاحمتواهاانظرةا«أدِباالكاتب»قمُتابَسَْبِ

َدايلاهذهاالنتيجةاقوُلاايتعلقابعلماالكتابةاهو الثالثوناباباااألوىلامناكتاِباتقويمااليد،اوممااأكَّ

امناثالثنيا«اأدباالكاتب»يفاا[قواعداالكتابةلـ]ارَاكَاوكذلكااإلماماابناقتيبةاذَا»:اوريني ااهل نحوا

َدااألبوابابأرقاماا(2)«النرصيةاطالعامل»ا،اوكذلكاتعليُقاحمقِقا(1)«بابا عىلاهذااالكالم،احيُثاَحدَّ

اوصلُتاإليه.اتالصفحات،افكاناحتديُدهامطابقاالِـاَما

األبواب:وهذاارسٌداألسامءاهذهاا

ا.باباإقامةااهلجاء -1

ا.باباالوصلايفااألسامء -2

ا.بابااأللفامعاالالماللتعريف -3

ا.بابامااتغريافيهاألفاالوصل -4

ا.بابادخولاألفاالستفهاماعىلاألفاالوصل -5

ا.بابادخولاألفاالستفهاماعىلااأللفاوالالمااللتنياللمعرفة -6

ا.بابادخولاألفاالستفهاماعىلاألفاالقطع -7

ا.باباألفاالفصل -8

ا.جيتمعنافيقترصاعىلااثنتنيالفنياجتتمعانافيقترصاعىلاإحدامهااوالثالثبابااأل -9

ا.باباحذفااأللفامنااألسامءاوإثباهتا -10

ا.باباحذفااأللفامنااألسامءايفااجلمع -11

                                         
ا(.33)ا«املطالعاالنرصية(ا»1)

اوهواالدكتوراطهاعبدااملقصود.(ا2)
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ا.بابا)ما(اإذاااتصلت -12

ا.بابا)َمْن(اإذاااتصلت -13

ا.بابا)ل(اإذاااتصلت -14

اك.باباحروفاتوصلابـ)ما(اوبـ)إذ(اوغرياذل -15

ان.نايفاحرفاواحداوالثالثةاجيتمعباباالواويناجتتمعا -16

اة.بابااأللفاوالالماللتعريفايدخالناإىلالمامنانفساالكلم -17

ا.باباهاءاالتأنيث -18

ا.باباماازيدايفاالكتاب -19

اا.بابامنااهلجاءاأيض -20

ا.باباماايكتبابالياءاواأللفامنااألفعال -21

اء.باباماايكتباباأللفاوالياءامنااألسام -22

ا.بابااحلروفاالتياتأيتاللمعاين -23

ا.اانقصامنهاالياءالجتامعاالساكننيبابام -24

ا.بابااألمراباملعتلامناالفعل -25

ا.بابااهلمز -26

ا.بابااهلمزةاتكوناآخراالكلمةاومااقبلهااساكن -27

ا.بابااهلمزةايفاالفعلاإذااكانتاعينااوانفتحامااقبلها -28

ا.بابااهلمزةاتكوناعينااوالالماياءاأواواوا -29

 .بابامااكانتااهلمزةافيهالمااوقبلهااياءاأواواو -30

او اكلَّ ااألبوابايكوناابناقتيبةاقداتناَوَل علماامتثلاموضوعاجلوانباالتياابمجموعاهذه

اقدااالكتابة، اولكنهايفااجلملة ايتعلقابعلماالضبط، اوكذلكاما ابعِضااجلزئيات، اِذْكُر افاَته وقد

لكناقَصَدا،اوالشمولاالستقصاءاباماكتباإىلاَقَصدَااهولاأظناستوعباقدرااكبرياامناهذااالعلم،ا

ا.اوتدعوااحلاجةاللتنبيهاعليهامماالاَيَسُعاالكاتَباجهُلهاألمورااملشتهرةاارِاكْاذِااإىل
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 الفصل الثاني
 منهج ابن قتيبة يف عرض األبواب

اليمكناتسجيلاعدةا ا:منهابواب،اتلكااأللمنهجاالذيااعتمدهاابناقتيبةايفاعرضاِساَمت 

ا.اوكانايمكنهاأناجيمعابعضهاااإلكثارامنااألبواب،احتىاأوصلهااإىلاثالثنياكاماأسلفن -1

 حتتاترمجةاواحدةاحتىايقللامناالرتاجم؛احتىالايستكثرهااالقارئ.

ا.(1)«ملاحيرصاموضوَعاالفنايفايشءامعنياحيتوياعىلاروابطاكليةامشرتكة» -2

 يذكرااألبوابااملتشاهبةاتِْلَوابعِضها. -3

 ليساعندهاأواعنداأهلازمانهانظامامتفقاعليهايفاترتيبااألبواب. -4

ااذكراالنوعاأواالقاعدةناالايَاأحيا -5 وقداا،اوإنامايكتفياباألمثلةايفااإلشارةاإىلاذلك.َنصًّ

ماذكراالنوعاأواقاعدته،اأوايعكسافيذكرااألمثلةاثماُيرِدُفابذكرا جيمعابنيااألمرينافيقدا

االنوعاأواقاعدته.ا

 أحياناايستقيصامسائلاالباب،اوأحياناالايذكراإلابعضها. -6

عددامعني،افأحيانااالتزامامسائل،اولكنامناغرياقواعداوهامناوردُاايُااَماـالعنايةابالتمثيلالِا -7

 تجاوزامخسةاأمثلة.واحد،اوأحيانااباثنني،ا...وأحياناايابمثالاكتفيي

 يمثالابأمثلةامناالقرآناالكريم. -8

 يمثالاأحيانابالشعراعىلاقلة.ا -9

 يركزاعىلاالتنبيهاعىلاماايشيعافيهااخلطأ.ا -10

ايذكرايفااملسألا -11 اما ايرجحابنيااألقوال،اوتارةاكثريا اوتارة امناقول، اأكثَر ةاالواحدة

زابعَضهااأواكلَّها.  يستحسناأواجيوا

 ُيكثِرامنااإلشارةاإىلارسماالكلامتايفااملصحف.ا -12

                                         
ا(.33)ا«املطالعاالنرصية(ا»1)
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ارسمِا -13 ااواملصحِفاايكرهاخمالفَة اعليهاعملاالناسايفازمانه؛ ايقدمهاماعىلاما ولذا

 .القياساحتىاوإناكانتانفُسهامتيُلاإليه

بمسائلاليستامناالباباللمناسبةااوامناباباالستطراد،اوقدايكوناذكرااأحياناايأيتا -14

 هذهااملسألةايفاباهباااخلاصاهبا.

 لاحييلاإىلاماايسبقامنااألبواب،اوإنامايعيداالكالماكامالواكانايتكلماعليهاابتداًء.ا -15

اآخراأبوابااهلمزةاإىلامذهباأهلاالتخفيف،اوبعضاامليلايفاا -16 إىلامذهبايفابعض 

 ..اواألولاهواالغالباعليهتحقيقأهلاال

اذلكايفابعضااملسائللاحيباتوايلااألمثالالغالباعليهاأنهاا -17 لفائدة اا،اولكناقداُيِقرُّ

 .قداينبهاعليهااوقدالاينبه

ملايذكراماايتعلقابالضبط،اوالناظرايفامااكتبهايفاأبوابااإلمالءايفاهذااالكتابايظناا -18

ماااثاإنهاملايذكراعالماتاالشكلاحتىايفأنهاأتىاقبلازمناظهوراعالماتاالشكل؛احي

 حُيتاجاإليهاافيه.ا

الكوفيني،اوتارةايستعملامصطلحاتاالبرصيني،اوقدامرايستعملامصطلحاتاتارةا -19

ا االنشأة، اكويفُّ اأنه اتأثرهابنا ايف اسببا اكان اهذا افلعل امدة، االبرصة امظاملَ اُويل  وأنه

سةاالبغداديةاالتياخلطتابنياَبونهاإمامااملدرتباملذهبني،اوقداكانابعُضاالعلامءايع

 .مذهبياالبرصينياوالكوفيني
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ا

ا  

 

 الفصل الثالث

عرض آراء ابن قتيبة يف أبواب الكتابة 

 ومقارنتها بآراء املعارصين
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 (1)إقامة اهلجاءباب 
قرراابناقتيبةايفاهذااالباباأنهاقداتـختلفاالصورةااملنطوقةاللكلمةاعناصورهتاااملكتوبةا

. ابزيادةاأوانقصان؛السبب 

االتمييزُا االزيادِة اأناسبَب ااوذكر اوأناالصورةِابنياالكلامتامتشاهبِة ااحلذِفاطلُبا، سبَب

يفاالكالمادليلاعىلااأنايكونطابرشِذف،اُحاماانااخلفِةاوالستغناءابامايبقىامناحروفاالكلمةاع

اوسيأيتاتفصيلاومتثيلالذلكافيامايأيتامناأبواب.ا.املحذوف

ات؛األسباب،امنها:وهذهاالظاهرةاملاَتَزْلاموجودًةايفاالكتابةااملعارصة،اإلاأهنااقلاا

 الجتاهاأكثَرانحَوامطابقِةااملنطوِقاللمكتوب.ا -1

 تيسرياالكتابةاعىلااملبتدئني،اوذلكابتقليلااملشتثنََياتامناالقواعد.ا -2

 العتامداعىلاالعالماتاالكتابيةاللتفريقابنياالكلامتااملتشاهبةايفاالصورة.ا -3

وحذَفاالواوالفامنا)مائة(،اوهلذهااألسبابانجدايفاالكتابةااملعارصةاجتويَزاحذِفااأل

ازيادةاألِفاالفصِلاعىلاواوا(ااملصغر،اِمنا)أوَخياا والدعوَةاإىلاحذفاالواوامنا)عمرو(،اوقرْصَ

انجداإثباَتابعِضااحلروفاالتياكانتاقدياماحُتذفاللسببااملتطرفة،اضمريااجلامعةا وأيضا

افنجدا اآنفا، اابناقتيبة ا)َيْلُووناثباَتاواوينإالذياذكره ا)النبيني(،ااوالياءين(،ايفانحو: يفانحو:

ا.وسنفصلاالكالماعىلاكلاذلكافياماسيأيت

ا اأنه اابناقتيبة اولانقصاناااَباتَّارباماملايمكناالكُاوذكر ابنيااملتشاهبنيابزيادة أنايفصلوا

ا.خمَبااعنهاماهومتأخرِااالكالمِاافرتكومهااعىلاحاهلام،اواكتفواابامايدلامنامتقدمِا

اإنامايكونايف االذياذكره ابعداوجوداااحالِاوهذا اوأما اوممي ًزا، ملايوجداإلاالسياقادالًّ

االعالماتافقداصارامناالسهلاالتفريقابنياالكلامتابواسطتها.

االكالمامناابناقتيبةاُمشكِلايفاالواقع؛األناالوقتاالذياعاشافيهاكانتاعالماتا وهذا

او اأمكناالنقطاوالشكلاموجودة، اكالِمهإن ايتكلماعناااهناامحُل لكتااباالذيناسبقوااعىلاأنه

                                         
ا(.215ا-213)ا«أدباالكاتب»ينظر:ا(ا1)
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.افهذاا؛افالايمكنامحُلهاعىلاذلكايفابعضااملواضعااألخرىاممااسيمراستحداَثاالعالمات

اسؤالاملاااأِجْدالهاجوابا!

املدااحروَفاا(فرقاابنيااملتشاهبني)إنامايزيدونايفاالكتاباثماذكراابناقتيبةاأناالكتاابا

اإىلاغريها الايتعدوهنا ابخالفاالنقصاواللني، ايكوناحلروفافافافلالستخ. املداواللنياإنه

ا)كالالم،اوالنون،اومهزةاالوصل(.اوغريها

ااوهذاااألمراملايزلاثابتااومتقررااإىلااآلن.

ا.امنااهلمزةأهنماُيبِدلوناهذهااألحرفااابناقتيبةاثماذكر

هذااعىلامذهبامنايرسمااهلمزةاعىلالغةاأهلاالتسهيل،اوأماامنايكتبهااعىلامذهباأهلاو

اا.(1)لايبدلوهنا،اوإنامايرسموهنااألفاابكلاحالاالتحقيقافهم

  

                                         
ا(.149ا-146)«اعلماالكتابةاالعربية»(،او1/46)«اناعةااإلعراب/رس»،او(146)ا«كتابااخلط»ينظر:ا(ا1)
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 (1)باب ألف الوصل يف األمساء
اذكراابناقتيبةايفاهذااالباباعدةامسائل:

اإثباتااأللفاوحذفهاامنا)بسمااهلل(:ا-املسألة األوىل

؛افاعنداافتتاحاالكتاباأواابتداءاالكالمأنا)بسمااهلل(اتكتبابغرياألمااملخصهاذكراابناقتيبةا

اةاالستعامل،اوأمااإذااتوسَطْتاالكالمافإنااأللفاتثبت.لكثراستخفافا؛ا

ابـ)بسمااهلل(اوَعَدَمه،اايفاكالمهواملالَحظا
ِ
أنهاجعلامداَرااإلثباتاواحلذفاعىلاالبتداء

ا.ابغضاالنظراعناكوهناايفاالبسملةاالكاملةاأوال

كاملاالبسملةااجيعلونامداَرااحلذفاواإلثباتاعىلُهماف؛اعارصونعليهااملوهذااخالفاماا

ُقاالباء،الامتقدًمااولا،اوهذاامرشوطابعدماذِاأيضااالستعاملاكثرةُاعندهمااعلةُاالوعدِمه،او كراُمَتَعلَّ

ا.(2)(الرمحناالرحيم)رصاعىلااجلاللةاوملاُيذكراكذاالاحُتذفاإِذاااقتُاوا.،اوإلاملاحُتذفمتأخًرا

اإثباتااأللفاوحذفهاامنا)ابن(:ا-ة الثانيةاملسأل

فتاإىلايفإناأض،اكتبتابغرياألفا؛صفةٌاايبالسماوهااتصلتإذااا(ابنذكراابناقتيبةاأنا)

كراابناوإناذُا.اأواخَبااتكان.اوإناُثن َيتاُأثبتتااأللف،اصفةااأللُفااتتثبأُااأواكانتاخَبااغرياذلك

وإنانسباإىلالقباقداغلباا.أحلقتافيهااأللفا؛وإنانسباإىلاغرياأبيها.كتباباأللف؛ابغريااسم

املاتلحقااأللف؛األناذلكايقومامقامااسمااألب.؛اعىلااسماأبيهاأواصناعةامشهورةاقداعرفاهبا

ماالسَم،اوالكنيَة،اواللقَب،اعُايفاأولاكالمه،افالظاهراأناكالمهايَااأطَلَقاابُناقتيبةاالسمَاوقدا

اُيعَرف ال اعمن ا(3)والكنايَة اكوَن اويعم اأوا، االنوع ايف امتفقني ابينهام اوقعت االلذين السمني

َةاحقيقيةاأوااداعاًء،اوكوهَناامبارِشةاأواغريامبارِشة.(4)خمتلفني ا،اوكوَنااألبوا

                                         
ا(.218ا-215)«اأدباالكاتب»ينظر:اا(1)

 (.119)«اعلماالكتابةاالعربية»(،او41ا-40)«ااعدااإلمالءوق»(.اوينظر:ا341ا-340)«ااملطالعاالنرصية»ينظر:ا(ا2)

.(انحو:ا3) ابُنايَبا  فالنابنافالن،اَهيا

 .تابنياكنيةاواسمع(انحو:اأبوابكرابناأمحد،افهذهاوق4)



 
34 

 

ةَاالكن،ا(1)ةاملعارصاوهذااهوااملوجودايفاالكتابة ا:تثناءاتاواختالفايفاأموراساَثمَّ

احتىاوإ -1 اَثَبَتْتامهزهُتا، االسطر َل اأوَّ اوقَعتا)ابن( اإذا ااحلذف، ها اواستثنىناكاناحقا

اااللغويُّاااملجمعُا يُّ كتابُةامهزهِتاامطلًقااماادامتااُترَتَكافيها،افرأىاأنااحلاسوبيةِااالكتابةِاحالَةاااملك 

ا ؛األدنىاُمالَبَسةبتغيرياالتنسيقاأوايفاامللفااحلاسويباالكلامتاأمكنةابنياعلمني؛انظًراالتغريُّ

ا.(2)خطًأاحمًضااريايفاغرِياأولاالسطرابسبباذلكافتكونَافاستحدثوااهذااالقراراخشيَةاأناتص

لايزالاهذااا–اسباإىِلااألبااألعىلاأوااألمحذفاألفا)ابن(اإذاانُالايزالااخلالُفايفا -2

احتىازماننا احذُفها(3)اخلالفاموجوًدا اواألكثُر اأيا(4)، ابالشتهار، ااحلذَف اَمنايقي ُد اومنهم ،

ا.(5)َيْشرتطاللحذفاأناتشتهراتلكاالنسبة

ابهايفازماننا،افالكلايفا -3 اشرتاُطاكوِناالبنوِةاحقيقيًةاحلذفاألفا)ابن(اقوٌلاغرُيامعمول 

 .(6)عملااملعارصيناُيـجرىاُمـجًرىاواحدا

اتنويُنا)ابن(اوعدُمه:ا-املسألة الثالثة

اا.نَاو انُاإلاقبله،اواناالسمُانوَّايُاملاا؛ألٌفاا(ابن)قايفالحَاملاتُاذكراابناقتيبةاأنهاإْنا

ا هواالذياعليهاالعملااليوم.اوالعلةايفاذلكاأنا)ابن(اصارامعااملوصوفاكاليشءاوهذا

ما؛افُحذفاالتنوينامناالعلَا،اوالصفَةامقحمةٌايفااحلقيقةامضاٌفااالواحد،اوصاراكأنااملوصوَفا

ا.(7)الوصلامنااخلطالكثرةاالستعاملااألول،اوُحذفاألُفا

ا  

                                         
 (.119)«اعلماالكتابةاالعربية»(،او40ا-39)«ااعدااإلمالءوق»(،او342)«االعاالنرصيةاملط»ينظر:ا(ا1)

 ينظر:االقراراالثامنامناقراراتااملجمع.(ا2)

 .جممعااللغةاالعربيةاعىلاالشبكة(،اوالقراراالثامنامناقراراتا349ا-348)«ااملطالعاالنرصية»ينظر:ا(ا3)

 (.40ا-39)«ااعدااإلمالءوق»ينظر:ا(ا4)

 (.349)«ااملطالعاالنرصية»نظر:اي(ا5)

 (.40ا-39)«ااعدااإلمالءوق»(،او348ا-347)«ااملطالعاالنرصية»ينظر:ا(ا6)

 (.119)«اعلماالكتابةاالعربية»(،او41ا-40)«ااعدااإلمالءوق»(.اوينظر:ا341ا-340)«ااملطالعاالنرصية»ينظر:ا(ا7)
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انت(:حذفاوإثباتااأللفايفا)ابنة(او)با-املسألة الرابعة

ا.(1)بالتاء)بنت(اا:باأللفاوباهلاء،افإذااأسقطتااأللفاكتبتاذكرابناقتيبةاأنا)اْبنَة(اتكتب

ا.ا(2)وهذااهوااملعمولابهايفازماننا

اا

ا  

                                         
ا1) ا( ايفابعضاُنَسخ اما ا»وأما الكاتباأدب ا« ه: اغري»وَنصُّ االتاءوقال اأثبت ااأللف افيه اأدخلت اإذا اأفصحا.ه: اااااااااااااااااااا،اوهو

حمققاطبعةاالرسالةاأناالظاهراأهنااحاشيةاُأدخلتاالدايلافقداذكراا؛«،اكتبتابالتاء{ى ې ې}:اقالااهللا

 يفامتناالكتاب،اوملاُيثبْتهاايفانسخته.

 (.64)«ااعدااإلمالءوق»(،او288)«ااملطالعاالنرصية»ينظر:ا(ا2)
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 (1)باب األلف مع الالم للتعريف
االلتنياللتعريف،اهي:اذكراابناقتيبةايفاهذااالبابابعضاأحكامااأللفاوالالم

 إذاادخلتاعليهامالمااجلراُحِذَفتااأللفا)نحو:اهذااللرجل(.ا -1

لالماا؛األهنااحُتذفاأيضااعندادخولا(2)اجتامعااألمثالاراهةكوالراجحاأناعلَةاذلكا

لاقوَلامناادعىاأناالعلَةاأنا(،افهذاايبطِااألبيُضاأفَضُلااملفتوحةا)كامايفانحو:اَللثوُبا

اااكاليشءاالواحداألهناابدلامنااإلضافة.الالمامعاماابعده

 األلفا)رفعُتهاباحلبل(.ادخلتاعليهاماباءاالصفةاملاحتذفإذاا -2

ا.(3)واألقرباأناعلةاذلكاعدماوجوداعلةااحلذفايفالمااجلر

دخلتاثما)نحو:ااْلتَِقاء(ااإناجاءتاألفاولمامنانفسااحلرفاوليستااللتعريفثماذكراأنها

وذكراا.األلف؛األهنامامنانفسااحلرف،اوليستاابزائدتنياتتَاثبِاأُاا-اصفةعليهامالماالصفةاأواباءاال

ناللمعرفةاعىلااأللفاوالالمااللتنيامنانفسااحلرف،اانادخلتااأللفاوالالماالزائدتأيضااأنهاإ

اولالمُاااحلرفاباءُايوصلابوملا ااالصفة افإناوُاءذفايشحُياملاا-الصفة االصفةاملاتابلَاِصا، باء

ل(افقط،اأألفاالوصلامنا)اماالصفةاحذفتالإناوصلتابو،التفات(األلف،انحو:ا)بالاحتذف

اعىلاالقاعدة،انحو:ا)لاللتقاء(.

ا.(4)ةاملعارصالكتابةاوهذااكلهامماالااختالفافيهامعا

  

                                         
ا.(219ا-218«ا)أدباالكاتب»ينظر:ا(ا1)

 (.83)للسعديا«ارشحاأدباالكتاب»ينظر:ا(ا2)

 .املصدراالسابقينظر:ا(ا3)

 (.119)«اعلماالكتابةاالعربية»ينظر:ا(ا4)
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 (2)الوصل فيه ألُفا(1)رغيِّباب ما ُت
ا:ذكراابناقتيبةايفاهذااالبابامسألتني

اصوغافعلااألمرامنامهموزاالفاءاالساكنِهاايفااملضارع:ا-املسألة األوىل

احُيذف، ااملضاَرعة احرَف افإن ااألمُر؛ امنه اوصيَغ اساكنًة اكانتافاؤه اإذا ااملضارع االفعل

ُكابالكرساإذااكانتاحركُةاعنياوحينئذايبقىاأوُلاالفعلاساكنًا رَّ ؛افلذااجُتتَلُبامهزُةاالوصل،اوحُتَ

وإذااكانتافاءاالفعلامهزة،انحو:ا)يأمر(او)يأيت(؛ااأوافتحًة،اوبالضماإذااكانتاضمًة.الفعلاكرسًةا

اهلمزةاالوصل،اوامهزةُاااالفعل:فإناصوَغااألمرامناهذهااألفعالايؤدياإىلااجتامعامهزتنياأوَلا

اافتكون:ا)اؤُمر(،او)ائت(.ا؛الفعلافاءُاالتياهيا

نظراعىلاالنفراد،اولايُاايكتباكلاحرفأناوالقاعدةاوالقياسايفاهذا:امااذكرهاابناقتيبةامنا

اا.إىلامااقبلهامماايزيلهاعناحالهاإذااأدرجتافتغريهاإذاااتصلابه

(اعىلافعلامنااألفعالاالسابقة:ا-املسألة الثانية ادخولاالفاءاوالواواو)ُثمَّ

ذكراابناقتيبةاأنهاإذااوقعافعٌلامناهذهااألفعالابعدافاءاأواواوافإناألفاالوصلاتسقطامنا

مااكانامناذواتاالواواإىلاالواو،اومااكانامناذواتاالياءاإىلاالياء،ا،اوُيعادافاؤهالفعل،اوترجعُاا

؛اوذلكاألنامهزةاالوصلاإنامااجُتلبتاللتوصلاهبااإىلاالبتداءاباماومااكانامهموزااإىلااأللف

افلماحُيت االعلة؛ االفاءاعىلاأولاالفعلازالتاهذه ادخلتاالواواأو افإذا ُلهاساكٌن، جاإىلامهزةاأوَّ

اتعاداالكلمةاإىلاأصلها؛األناالواواوالفاءاحرفانالايقومانابأنفسهام؛افالاُيعامالنا الوصل،اومناَثمَّ

ابنفسه؛ا الفظايقوم افإنا)ثم( ااألفعالابـ)ُثم(، الواُسبقتاهذه ابخالفاما ااملستقلة. االكلمة معامة

اوإنامايعاملاعىلاالنفراد.فيعاملامعاملةاالكلمةااملستقلة؛اوعليهافالايعاداالفعلاإىلاأصله،ا

                                         
(ابفتحاالياء،اوهواغلط،اوالصواباكرساالياء؛األناألفا»(:ا2/118)قالاالبطليويسايفارشحها(ا1) وقعايفاالنسخا)تغريَّ

ذااالباباهيااملغريةاملاابعدها.األاترىاأهنااإذااوقعتابعدهاامهزةاقلبتاياءااستثقالالجتامعامهزتني؟االوصلايفاه

ا.«قلبتاياءالنكسارامااقبلها؟......،اوإذااوقعتابعدهااواوا

 .«بابامااتغرُيهاألفاالوصل»وقداجاءايفابعضاالنسخ:ا

 (.222ا-219«ا)أدباالكاتب»ينظر:ا(ا2)
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.اولكنا(1)ومااقررهاابُناقتيبةايفااملسألتنياالسالفتنياهواالذياعليهاالعملايفازماننااكذلك

اأمٌراملايذكره،اوهواأناالواواواليا ااملبدلتنيامنامهزةافاءاالفعلالاتكتباناُغْفاًلامناعالمةِااءَثمَّ

عاعالمةااهلمزةاعىلاألفاالوصلاالتياقبلها؛ااهلمزة؛اوإناماتوضعاعليهاماعالمةااهلمزة،اولاتوض

وذلكاألناالقاعدةايفاالشكلاوالنَّقطاعىلاعكساالقاعدةايفاالرسم؛افالشكلاوالنقطاُيبنََياناعىلا

ا.ا(2)الوصلالاعىلاالبتداءاوالوقف

ا اقولاابناقتيبة: للكرسة  ؛تقلب الواو يف األوىل ياء (؛ال توجل)و (اجيل)وتقول )وأما

أو  (ثمـ)اتصلت ب ، فإن  (إي واهلل فاوجل) ، كقولك:صلت بواو أو فاء كتبت بالواوقبلها، فإن ات

وإنام تفعل هذا ألنك تكتب احلرف عىل االنفراد، وال تغريه لتغري . بالياء بت  ت  بغريها من الكالم كُ 

؛ا(3)((ثم)ألهنام ال ينفردان كام تنفرد  ؛ما قبله إذا وصلته به، فأما الواو فكأهنام من نفس احلرف

يفابابااإلبدالاإىلاعلماالرصفاأقرباإىلاعلماالكتابة،اوهوامعروفاومتقررااهوفهذااالكالما

االرصف.اواإلعاللامناكتب

ا

  

                                         
ا(.122ا-121)«اكتابةاالعربيةعلماال»ينظر:ا(ا1)

 (.101)«ااملطالعاالنرصية»(،او19)للداينا«ااملحكم»(،او101)«اكتاباالكتاب»ينظر:ا(ا2)

 (.222)ا«أدباالكاتب»ينظر:ا(ا3)
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 (1)باب دخول ألف االستفهام على ألف الوصل
األفاالوصلاثبتتاألفاالستفهاماوسقطتاإذاادخلتاألفاالستفهاماعىلذكراابناقتيبةاأنها

ا.ألفاالوصلايفااللفظاوالكتاب

.اومثُلاذلكادخولامهزةاالتسويةاعىلامهزةاالوصل،انحو:ا(2)وهذاامماالاخالفاعليه

،اوالرسايفامجيعاذلكاكالرسا{ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ}

ايفادخولاالواواوالفاءاعىلااألفعالاالتيايفاالباباالسابق.

ألنااأللفايفاالستفهامامفتوحةامقطوعة،اويفااخلَباهنااساالستفهاماباخلَباولايلتب

امكسورةاموصولة.

ا

  

                                         
ا(.223ا-222«ا)أدباالكاتب»ينظر:ا(ا1)

 (.121ا-120)«اعلماالكتابةاالعربية»ينظر:ا(ا2)
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 (1)للمعرفة ْيِنَتلَّباب دخول ألف االستفهام على األلف والالم ال
ألفاالستفهاماعىلااأللفاوالالمااللتنياللتعريفاثبتتاألفاإذااأدخلتاذكراابناقتيبةاأنها

ُجلاعندك؟(ة،اولاتبدلامنااملدةاشيئادَّاالستفهام،اوحدثتابعدهاامَا ،اوذلكاكراهًةا،انحو:ا)آلرَّ

ل. الجتامعااملثلني،اوموافقًةاحلذفهاالفًظا،ابمعنىاأهنااُتبَدُلاألًفااأواتسهَّ

،اوكاماهوا(2)ُضااملؤلفنيايفاعلماالكتابةامنهموعمُلااملعارصيناعىلاهذا،اكاماذكرابع

امشاَهدايفاكتاباهتم.

ا

  

                                         
ا(.223«ا)أدباالكاتب»ينظر:ا(ا1)

ا-120)«اعلماالكتابةاالعربية»(،او45ا-44)«ااإلمالءاوالرتقيم»(،ا،او338ا-337،ا164)«ااملطالعاالنرصية»ينظر:ا(ا2)

121.) 
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 (1)باب دخول ألف االستفهام على ألف القطع
اعنهاماالقطعاذكراابناقتيبةايفاهذااالباباُحْكَمادخوِلامهزةاالستفهاماعىلامهزة َ ،اوقداعَبَّ

لفاتاعىلااعتباراأهناماترسامناعىلاصورةااأللفالاعىلاصورةااهلمزة،اوإنامااهلمزةاعالمةاباأل

اتوضعافوقاتلكااأللف.

االبابامتعلقاباهلمزة،اوبعضهماُيدرُجها اابناقتيبةايفاأحكامااهلمزةااملتوسطة،اوهذا أما

افأفرده.

اوقداذكرايفاهذااالباباثالثةامذاهباللكتااب:

ابألِفني،اسواءاكانتاحركةااهلمزةاالثانيةافتحةاأماضمةاأماكرسة،اكتابتهاما-املذهب األول

اا.،اوهذااموافقاملذهباأهلاالتحقيقنزلنحو:اأأنت،اأإفكا،اأأُا

انحوِاا؛هاحركتِاابمجانِسِااهاريتصوا-املذهب الثاين اعىل ل اُتسهَّ
احينئذ  فتكتباا،هألهنا

ا اأأنت، انحو: اياًء، اواملكسورة اواوا، اواملضمومة األفا، اأؤنزل.املفتوحة اموافقااأئفكا، وهذا

ااملذهباأهلاالتخفيف.

ااستثقالاا-املذهب الثالث اأنت؛ انحو: ابألفاواحدة، اوالكتفاء احلذفايفااملفتوحة،

يرىاالكسائيُّاولجتامعاألفني.ا
املحذوفةااأنا(3)أنااملحذوفةامهزةاالستفهام،اويرىاثعلٌباا(2)

ا.(4)الثانيةهيا

إىلامذهباهاَماَلاأنهنااونالحظا.ااألولاإليهااملذهُبااِبااملذاهاَباثماذكراابناقتيبةاأناأعجَاا

ا.اِمْثَلنْيايفااخلطتوايلااكراهةِااعملابقاعدةِاأهلاالتحقيقايفاكتابةااهلمزة،اوأنهاملاي

                                         
 (.225ا-223«ا)أدباالكاتب»ينظر:ا(ا1)

تويفااإمامايفااللغةاوالنحواوالقراءة.ا،الكسائيا،،االكويفمولهماألسدياا،أبوااحلسنا،عيلابنامحزةابناعبدااهللا(2)

 (.4/283)«ااألعالم»ينظر:اهـ.ا189سنةا

اا،أمحدابناحييىابنازيدابناسيارا(3) ،احمدث،اإمامايفاالنحواواللغةا(،ثعلبـ)،اأبواالعباس،ااملعروفابمولهمالشيباينا

 (.1/267)«ااألعالم»هـ.اينظر:ا291تويفاسنةاراويةاللشعر.ا

 (.3/509)«امهعااهلوامع»ينظر:ا(ا4)
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إذاانظرناايفاكالِمهايفاهذااالبابانجداأنهايرىاجوازااملذهباالثايناأيضا،اوأنهايرىاأناو

اتباهاالستفهاماباخلَب.ا؛األنهايؤدياإىلااشاملذهباالثالثامرجوح

ةا)وهياإحدىالغاتاالعرب(الابداأنايثبتااأللفاراكَاثماذَا أناَمناحُيدُثابنيااأللفنياَمدا

هيا)وهياالتيابنيااهلمزتني،اوافتحذفاواحدةالثانية؛األنااأللفاتاعىلامذهبهاثالٌثالااثنتان،ا

ولايزاداتامعاثالثاألفات،ا؛ااستثقالالج((1)تسمىاعنداعلامءاالقراءاتابـ)ألِفاالفصل(التيا

اعىلاذلك؛الئالاخيلاذلكابالكلمة.ا

امنهاما(2):ااملذهبانااألولنالسابقةااملذاهِبااالثالثةِاواملأخوذابهايفازمانناامنا ،اولكلٍّ

مَتبَنُّوناومؤيدوناُكُثٌر،اومصادُرامعتََبٌةاومتداوَلٌةاتعتمدهاوتـختاُره،اممااجيعُلااجلزَمابَكْوِناهذاا

اأمًراافيهاصعوبة.ا-ذاكاهوااألشهرايفازمانناااملذهباأوا
ا  

                                         
 (.109)ا«لحاتاالقراءاتخمترصاالعباراتاملعجمامصط»ينظر:ا(ا1)

ا2) ا( االنرصية»ينظر: ااملطالع او185)« االعلمية»(، االقرارات او310ا-308)ا«جمموعة ااإلمالء»(، (،ا14)ا«قواعد

 (.150)«اعلماالكتابةاالعربية»(،او44)ا«اإلمالءاوالرتقيم»و
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 (1)باب ألف الفصل
هاناكالممِاايظهرتناَوَلاابُناقتيبةايفاهذااالباِبااأللَفاالتياتزاداخطًّاابعداالواوااملتطرفة.او

الواُواالتيامناأصلاالكلمةابواِوااقبلهاالئالاتلتبسااَماـالواَوالِااوزُا)ألفاالفصل(األهنااحَتُااأهنااسميت

العطف.ا

ُرالنااابُناقتيبةاالهذهااأللفاقدامرتاو طَّوَرابأطوارامنذانشأةاالكتابةاالعربيةاحتىازمانِنا.اويصو 

،ا(2)قَساالتباسهاابواواالنَّااتزادابعداواوااجلمعاخمافةَاكراأهنااذْاهذهااأللفايفازمنهافيَااالذيامرتابه

ا:تزاداأيضاابعداالواوايفامثلأهنااوأماانقطعتاعنها،ااروفاقبلهاباحلسواءااتصلتاواوااجلمعا

اليستاواوامجع.اوحكىاأنابعَضاامعاأناهذهاالواوامناكلافعلاآخرهاواو،ا(وايدعُا(او)وايغزُا)

وذلكاا؛مجع اااأللفايفامثلاهذهااحلروف؛اإذاملاتكناواوَااألاتلحقاهباكتاابازمانهاكانواايرونا

لاتلزمايفاهذااا(عطف)وهيااللتباسابواواالاهااأللفايفااجلميعألناالعلةاالتياأدخلتاهلااهذ

كلاالواواتامناإحلاقاألفاالفصلابذكرهااباملايزالوااعىلاماامتقدمياالكتااثماذكراأناا.املوضع

ا.توحيدااللحكمايفامجيعااملواضع؛االتياذكرها

ا افوأما ازماننا اتزاديف اإنام ااأللف اهذه ااإن اواو ابعد اوهو اواحد، اموضع عةااجلاميف

ا(3)املتطرفة او. اااشتهرقد اتسمية اعندهم ااأللف اواوابـهذه ابني اتفرق األهنا االفارقة(؛ )األلف

ا.(4)مناالواواتاالطرفيةاهااجلامعةاالطرفيةاوغريِا
  

                                         
ا(.226ا-225«ا)أدباالكاتب»ينظر:ا(ا1)

وااالعطفاباحلروف:امعنىا)واواالنسق(اعنداالكوفيني:اماايسميهاالا(2) برصيون:ا)واواالعطف(،احيثاإناالكوفينياسمَّ

 (.ا167)ا«املدارساالنحوية»)عطفاالنسق(.اينظر:ا

(،ا81)ا«اإلمالءاوالرتقيم»(،او36ا-35،ا32ا-31)«اقواعدااإلمالء»(،او308ا-307)«ااملطالعاالنرصية»ينظر:ا(ا3)

 (.ا62)ا«الكايف»(،او134ا-131)«اعلماالكتابةاالعربية»و

 (.307)ا«املطالعاالنرصية»ينظر:ا(ا4)
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 باب األلفني جتتمعان فيقتصر على إحداهما
 (1)والثالث جيتمعن فيقتصر على اثنتني

هذااالبابامشرتكابنيابابااحلذفاوباباأحكامااهلمزةايفاكتبااملتأخرين،اوتضمناعدداا

امنااملسائل،اندُرُسهااواحدةاتلوااآلخرى.

احذفااأللفامنا)يا(االندائية:ا-املسألة األوىل

االندائية اأنااأللفاحُتذفامنا)يا( اابناقتيبة اغرياإذاذكر اهبمزة
 
امبدوء ادخلتاعىلاَعَلم  ا

اوملاحيذفامنهايشء،انحو:ا)يأمحد(؛األنافيامابقيادليالاعىلامااذهب.اممدودة

إلاأنامنهاامااا،؛احيثاإناأكثراكتِبااإلمالءااملعارصةاتنصاعليهموجودايفاعرصناوهذاا

نصابعضهماوا،(2)رفيضيفاإىلاالقيوداالسابقةاقيًدااآخر،اوهواأنايكوناالعلمازائدااعىلاثالثةاأح

التخفيفايفااللفظ.ااهنااهياالعلةاعىلاأن

وأمااحكماهذاااحلذفافلمايرصحابهاابناقتيبة،اولاكثريامنااملعارصين،اإلاأنابعضهما

تيسريااعىلااا،اولعلاهذاامااجعلاكثرياامناُكتاابازمانناايستسيغوناإثباهت(3)ذكراأنهاجائزالاواجب

اابقةااملنطوقاللمكتوب.،اواقرتاباامنامطوالطالباالكتااب

ااجتامعااهلمزةاوألفااملدايفاأولاالكلمةاأوايفاوسطها:ا-املسألة الثانية

ذكراابناقتيبةاأنهاعندااجتامعااهلمزةاوألفااملدايفاأولاالكلمةاأوايفاوسطهاا)سواءاكانتا

زةاالكلمةااساماأمافعال(ايكتفىابألفاواحدة،اوتوضعاعليهااعالمةااملدةاللدللةاعىلاأناهذهامه

اممدودة،اوذلكانحو:ا)آدم،امآًبا(.ا

جعلوااعالمَةااملدِةااالضبطوهذاايفاحقيقةااألمراخالُفامااوِضَعتااملدةاله،افإناعلامءا

نابلونا عالمًةاعىلااملداالزائداالذياَيعرضاحلروفااملداالثالثة،اوكانتاتكتبامياماودال،اوُتلوَّ

يفاالكتابةاالصطالحيةاللدللةاعىلااهلمزةاأمحر،اوأماافيامابعدافأصبحتاهذهاالعالمةاتستخدما

                                         
 (.228ا-226«ا)أدباالكاتب»ينظر:ا(ا1)

 (.50)ا«الكايفا»و(،ا80)«ااإلمالءاوالرتقيم»(،او40)ا«قواعدااإلمالء»و(،ا374ا-373)«ااملطالعاالنرصية»ينظر:ا(ا2)

 (.80)«ااإلمالءاوالرتقيم»ينظر:ا(ا3)
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(ابقياٌةامناكلمةا)مد(االتياكانتاتكتباقديامايفااملصاحف.ا~املمدودة،اوهيابشكلهاااحلايلا)

ا.(1)فهذهاالعالمةاهلاادللةاغريادللتهاايفارسمااملصحف

ا.(2)والذياعليهااإلمالءااملعارصايفاهذهااملسألةاهوامااذكرهاابناقتيبةاسواءابسواء

اكراهةَاالبعُضااجعلهاقتيبةاكالعلةايفااملسألةاالسابقة،ابينامااابنُاجعلهااوأمااعلةاذلك؛افقدا

ا.(3)تكراراالصورة

اوقوعاألفامديةاقبلااهلمزةااملفتوحة:ا-املسألة الثالثة

األفا انكتفيابكتابة افإننا ة، امديا األِف اوسَبَقها امفتوحة، اكانتااهلمزة اإذا اأنه اابناقتيبة ذكر

اانحو:ا)براءة(.واحدة،اكامايف

ا.ا(4)يفاهذهااحلالامفردًةاعىلاالسطراعالمةااهلمزةملوجودايفازماننا،اوجُتعلاوهذااهواا

ا.(5)وقداعللابعضهمالذلكابأنهانظراالتسهيلها،اواستثقالاجلمعامثلني

ألفات،ااثالُثاإذااسيكوناحينئذاثماذكراابناقتيبةاأناهذاابخالفاماالوامَجَْعنَااهذهاالكلامت،ا

لذاانثبتاألفني:االتياقبلااهلمزة،اف؛ااثنتنياكاناذلكاإجحافاابالكلمةاتفيناابواحدةاوحذفنافإنااك

انحو:ا)قراءات(.ا،اونرسمااهلمزةاعىلاالسطر،االتياقبلاالتاءألفااجلمعاو

وهذااهوااألشهراواألكثرايفاالكتابةااملعارصة،اوبعضااملعارصينايكتباهذهاالكلامتا

ة،اويكتفيابذلكاعناكتابةااهلمزةابألفنياأيضااولكناجيعلافوقااأل لفاالثانيةا)التياقبلاالتاء(اَمدَّ

ا.(6)بنيااأللفنيامفردًةاعىلاالسطر،انحو:اقراآت

                                         
 (.88)«اعلماالكتابةاالعربية»(،او54)يناللداا«املحكم»(،او99)ا«كتاباالكتاب»ينظر:ا(ا1)

 (.311)ا«جمموعةاالقراراتاالعلمية»(،او361)ا«املطالعاالنرصية»ينظر:ا(ا2)

 (.361)ا«املطالعاالنرصية»ينظر:ا(ا3)

علماالكتابةا»(،او15)ا«قواعدااإلمالء»(،او308)ا«جمموعةاالقرارات»(،او178ا-168)ا«املطالعاالنرصية»ينظر:ا(ا4)

 (.541)ا«العربية

 ،اوملاأجدهافيه.«اهلمع»(،اوقداعزااالعلةااألوىلاللسيوطيايفا218،ا178)ا«املطالعاالنرصية»ينظر:ا(ا5)

علماالكتابةا»(،او15)ا«قواعدااإلمالء»(،او308)ا«جمموعةاالقراراتاالعلمية»(،او218)ا«املطالعاالنرصية»ينظر:ا(ا6)

 (.154)ا«العربية
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اوأمااإذااكانتااأللُفاالتيابعدااهلمزةاألَفاالثنني،افبنياالكتااباخالف؛ا

قوهنيكتباألكثرونافا- اليفرا ابألفني؛ ابنيافِعلاالواحداوفعلاالثننيبالثاناواا ولايلتبَسااية

بإثباتااأللفااألوىلاابعُضهماورباماكتبهاا،ومنهماابناقتيبة،اوأكثُرااملعارصيناالثنانابالواحد،

ا.(1)ثماُيتبعهاابألفاعليهاامدة،انحو:اجاآ

اا.(2)املتأخرينابعُضاالكتااب،اواتقدمومهماوبعضهمايكتبهاابألفاواحدة.اوا-

امدود:يفااملمناتنويناالنصباإثباتاوحذفااأللفاالتياتبدلاا-املسألة الرابعة

أنهاإذااكاناالسمااملمدودامنصوباا)نحو:اعطاًء(؛افإناالقياَساأناُيكتبابألفني؛األناارَاكَاذَا

التياااأللف،اولفاالتياترسماعليهااصورةااهلمزةالتياقبلااهلمزة،اواألااأللففيهاثالثاألفات:ا

اِذكُرهاايفا)قراءات(افُتحَذُفاواحدة،اوتثبتااثنتااُتبَدلامناالتنوينايفاالوقف؛ ن؛الألسباباالتياَمرَّ

ونحِوها،اوزادابعضهماسبًبااآخراوهواخوفااللبس.اوهذاااملذهباَأَخَذابهافريٌقامنااملتقدمني.ا

ايقفاورأىافريٌقاآخراأناُتكتبابألفاواحدة؛انظراالوقِفامحزةاعىلانحِوا)عطا(او)جزا(؛افإِنه

ًبااآخراوهوااستثقاُلامجِعاألَِفنياليسْتاثانيُتهاماتنوين،اوبعضهمازاداسباولامهزاالبااأللفاعىل

ضمرًيا.وقداذكراابناقتيبةاأناهذاااملذهباهوااملعمولابهاعنداالكتابايفازمنه،اوأهنمايَدعونا

اا.(3)أيضااالقياساعىلامذهبامحزةايفاالوقفاعليها.اوهذااالذيااستقراعليهاالعملايفازماننا

هموزااآلِخِرايفااملتياتبدلامناتنويناالنصباإثباتاوحذفااأللفاالا-املسألة اخلامسة

امدود:ااملاغريِا

اذاهُتاامرسومًةا ااآلِخِراغرَياممدود ،اوكانتااهلمزُة ذكراابناقتيبةاأنهاإذااكاناالسُمامهموَز

افالاتلحُقهاألُفاالتنوين؛األنهايفااألصلابألفني،ا َناهذااالسُماتنويَنانصب  ؛افحينئذاإذااُنو 
عىلاألف 

ادةاوتبقىاواحدةا)عىلاالقياس(.فُتحذفاواح

                                         
 (.91)ا«الكايف»(،او156)ا«علماالكتابةاالعربية»(،او15)ا«قواعدااإلمالء»وا(،211)ا«املطالعاالنرصية»ينظر:ا(ا1)

 (.119)ا«كتابااخلط»ينظر:ا(ا2)

(،ا165،ا164)ا«علماالكتابةاالعربية»(،او57)ا«اإلمالءاوالرتقيم»(،او281،ا219،ا212)ا«املطالعاالنرصية»ينظر:ا(ا3)

 (.97)ا«الكايف»و
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اا.(1)وهذاامماالاخالفافيه

ا:عندااتصاهلاابالضامئراإثباتاوحذفااأللفامنا)ها(االتنبيها-املسألة السادسة

ا اهبمزة
 
امبدوء ااتصلتابضمري  اإذا االتنبيه اتكتبا)نحو:اهأنت(اذكراابناقتيبةاأنا)ها( فإهنا

ابألفاواحدة.ا

ا.(2)ياعليهاالعملاعنداأكثرااملعارصينوهذااالذيااختارهاابناقتيبةاهواالذ

  

                                         
ا1) ا( اينظر: االنرصية»ينظر: او193ا-189)ا«املطالع اوالرتقيم»(، او57)ا«اإلمالء االعربية»(، االكتابة ،ا(163)ا«علم

 (.97)ا«الكايف»و

 (،اعىلاالرتتيباالسابق.50)(،او113)(،او79)(،او372)(،او78)ينظر:ااملصادراالسابقةا(ا2)
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 (1)باب حذف األلف من األمساء وإثباتها
االكثريامنااحلالتااملتعلقةابظاهرة ا:حذفااأللفاهذااالباباوالذيابعدهاَضامَّ

اة:حذفااأللفاوإثباهتاايفااألسامءااألعجميا-املسألة األوىل

ااأللفاحتذف اأن اقتيبة اابن اايفاذكر ااألعجمية االستعاملاألسامء اكـ)إبرهيم(،اكثريِة ،

يفاغريااملستعملةاأواقليلةاالستعامل،ااتثبتو)إسامعيل(،او)إسحق(،او)سليمن(،او)هرون(،او

(،اواستثنواامنااملستعملةا)داود(؛اماروت)،او(هاروت)،او(جالوت)،او(طالوت)،او(قارونكـ)

ابناؤه.امنهاالواو،افلواحذفتامنهاألنهاحمذوٌفا ااأللفاأيضاالختلَّ

ها،ااألعرُصااملتأخرةاصارابعُضاالكتابايثبتونااأللفايفاتلكااألسامءاأوابعِضاويفابعضا

اقريب،اثماأصبحااإلثباُتاهواالشائعاواألكثراحتىايومنااهذا.ا ولكنابقيااحلذفاكثريااإىلاوقت 

يفاتلكااألسامء،اولكناأستشفامناقولانرصااباتثاإلوملاأستطعاحتديداالوقتاالذياظهرافيها

أستشفاا–ا(2)«الستعاملايفااملْشَتهرةااألَْعالمامناحَيِذُفونا]األلف[امااكثرًيااوكذا»اهلوريني:ا

اهـ،اوربامايكوناظهراقبلاعرصه.ا1291منهاأنااإلثباتاكاناموجوداايفاعرصه،اوهواقداتويفاسنةا

اإىلاوق اومشتهرا ااحلذفاكثريا ابقاء اكالماوأما امنها اكثرية، اأدلة اتدلاعليه تاقريبافهذا

اواملخطوطةايفازمنااهلو االكتبااملطبوعة اوكذا افمناالكتبااهلورينياالسابق، رينياوبعده،

:اطبعتاا)تفسرياالطَبي(او)صحيحاالبخاري(االصادرتاناعنااملطبعةااألمرييةابمرص،ااملطبوعة

طبعةاالعامرةابرتكيا،اوكلاهذهاوطبعتاا)صحيحاالبخاري(او)صحيحامسلم(االصادرتاناعناامل

امناخمتلفا االعلامء امجاعاتامن اواإلرشافاعليها اومراجعتها ايفاحتقيقها الطبعاتاشارك

،انجدايفاهذهاالطبعاتاللعظيماآبادياالتخصصات،اومناالكتبااملخطوطةاطبعةا)عونااملعبود(

أيضا،اا(نسليام)هاايفا،اويفابعضهااحذفَا(هارون)وا(إسحاق)وا(إسامعيل)األلفايفااحذَفا

اقبةيفابعضهاااآلخر،افلعلاهذهااحلا(سليامن)،اويفا(إرسائيل)وا(إبراهيم)ونجدافيهاااإلثباتايفا

اكانتابدايَةاَتَقلُِّصاظاهرِةااحلذِفاوَتَغلُِّباظاهرةااإلثباتاعليها.

                                         
 (.231ا-228«ا)أدباالكاتب»ينظر:ا(ا1)

 (.364)«ااملطالعاالنرصية»ينظر:ا(ا2)
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االقدماءاوكان»نجدهايقول:اا(1)لعبداالسالماهارونا«قواعدااإلمالء»ثماإذااأتينااإىلاكتاب:ا

،اعىلازائد اامشهور ااَعَلم ااكلامنااينقصوهن اوَهُرون،اوإسحق،اوإسمعيل،اكإبرهيم،اثالثة 

،اوهذاايعنياأنايفاوقتهاكانااألمراقدااستقرا(2)«ذلكاكلايفايثبتوهنااَواملُْْحَدُثوناوُسَلْيمن...،

ا.(3)ذكراهذاااخلالفاأصاليهاالاكتابهانجدابعَضااتابعدَافَال اكتباالتياأُاالعىلااإلثبات.اوكذلكا

احذفااأللفاوإثباهتاايفااألسامءاالتياعىلاِزَنِةا)فاعل(:ا-املسألة الثانية

ا(خلد)وا(صلح)كـماايكُثُرااستعامُلهامنااألسامءاالتياعىلازنةا)فاعل(،اذكراابُناقتيبةاأنا

،اباستثناءامااجيوزاإدخالااأللفا(،افإثباُتااأللِِفافيهااَحَسٌن،اوحذُفهاامنهااَحَسٌناأيضاملك)و

)احلَاِرث(،افهواإناُكتِبامعاإثباتااأللفاوالالماُكتبابغرياألف،اوالعكسابالعكس.اكـفيه،ااوالالم

اإثباِتااأللِفاخوُفااللتباسابـ)َحْرث( اعلَة ،اوأناعلَةااحلذِفاأمُناو)حرب(اوَذَكَرابعُضهماأنا

ألسامءااللبس؛األهنمالايقولون:ا)احلَْرث(اوهوااسمارجل.اوأمااماالايكثرااستعاملهامناتلكاا

ا(افذكراأنهالاحذَفامنايشءامنها.ساملا،حاتما،جابرا:نحو)

مثالافكانافيهمامنايثبتاوكانافيهمامناحيذف،ااأهلازماننانجداأنامتقدمياويفاعرصناا

إذااكانتاأعالما،ابخالفامااإذااهذهااألسامءاحيذفونااأللفامنانجدااهلورينيايذكراأناالكتَّابا

مناالكتباالتياألََّفتايفاوقتِهاأواقريبامنهاممااذكرناابعَضهاا،ابينامانجداكثرياا(4)كانتاصفات

نجداظاهرةااحلذفاااحلديثةثماإذاابحثناايفاكثريامناالكتباا.فيهااإلااإلثباتنجداأهنااليساا–آنفاا

ا.تذكراعدتاختفتامتامااوملا

اافقداذكر،اخاصةًااهاحالةًالكنابقيا)احلارث(اونحوُاو ،ا(5)تيبةافيهامثلامااذكراابُناقاهلورينيُّ

ا اكثرياممناجاؤوا اابعدوكان ااأللفافياهلوريني اموجودَاهيثبتون افأصبحااألمران اكونا، امع ْين،

                                         
ارونااإلسكندراين،اعاملاباللغةاوالنحواواألدب،اوأحداكباراحمققياالرتاثايفازماننا،اتويفاعبداالسالماحممداه(ا1)

 هـ.اينظر:اموقعااملكتبةاالشاملة.1408سنةا

 (.40)ا«قواعدااإلمالء(ا»2)

 (.49)ا«الكايفايفاقواعدااإلمالءاوالكتابة»ينظرامثال:ا(ا3)

 (.365)«ااملطالعاالنرصية»ينظر:ا(ا4)

 (.364ا-363)راالسابقاينظر:ااملصد(ا5)
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احلديثةالاتذكرامناالكتباااكثرينجداهواالشائع،ابلافيامابعدا،اثماصارااإلثباتا(1)احلذفاأشهر

ا.اأصالاهذهااملسألة

انونازائدتان:حذفااأللفامنااألسامءاالتيايفاآخرهااألفاوا-املسألة الثالثة

حسناإذااكاناالتياقبلاالنونايفاهذهااألسامءاحسناوحذَفهاااأللِفاإثباَتااأناقتيبةاابنُاذكرا

نااألمريناكليهامابقيداالكثرة؛اإْذا(نَيافْان،اُساوَارْاعثمن،امَا)نحو:ااكثرياالستعاملالسما ،اولعلهاحسَّ

راد؛األنايفامنابعَداابناقتيبةاأنااملفهومااألولاهوااملااألقربعبارُتهاحمتملةاهلذااوهذا،اولكنا

اَمناذكراأنااحلذفاكثرٌياإذااَكُثَراالستعامل.ا

كثرياامااحيذفونااأللفامماااشتهراوأماايفاالكتابةااملعارصةافقداكانامتقدموااملعارصينا

ا.(3)َغَلَبااإلثباُتاحتىاصاراالعملاعليهثماا،(2)استعامُلهاِمناهذهااألسامء

اويستثنىاممااسبقاماايأيت:

القياساحيثاحكىاابناقتيبةااإلمجاعاعىلاكتابتهامابألف،امعاأناا،شيطان(او)دهقان() -1

 .خلتااأللفاوالالمافيهامإذاادبغرياألفااكتابُتها

وملاخيالفااملعارصوناهذاااإلمجاعا)حسباعلمي(؛افالكتبااملشهورةااملؤلفةايفا

اعىلاذ  لك.عرصناالاَتذُكُراخالَفاذلك،اوَعَمُلاالكتاابايفاوقتنااجار 

،اوإذااكتبابغرياألفاإذااكانامعرفااباأللفاوالالما،احيثاذكراابناقتيبةاأنه)رمحان( -2

 كانابغريااأللفاوالالماكانتاإعادةااأللفاأحباإليه.

 .ا(4)عليهاالعملايفاعرصنااوهذااما

 )ِعْمَران(افإناهذااالسمامعاأنهامستعملاإلاأناابناقتيبةاذكراأنهاملاحتذفاألفه.ا -3

 ولابهايفاالكتابةااملعارصة.وهذااهوااملعم

                                         
 (.39)ا«قواعدااإلمالء»ينظر:ا(ا1)

 (.364)ا«املطالعاالنرصية»ينظر:ا(ا2)

 .«الكايف»،او«علماالكتابةاالعربية»(،او40)ا«قواعدااإلمالء»ينظرامثال:ا(ا3)

ا4) االنرصية( ااملطالع او364)ا«ينظر: ااإلمالء»(، او39)ا«قواعد اوالرتقيم»(، او79)ا«اإلمالء االكتابة»(، ا«العربيةاعلم

 (.49)ا«الكايفايفااإلمالءاوقواعداالكتابة»(،او112)
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احذفااأللفامنا)السالم(:ا-املسألة الثالثة

اعبداالسالم(احتذفااأللفااملتوسطة.ذكراابناقتيبةاأنايفا)السالماعليكم(او)

الم(ا]األلف[امناوحتذف»فقالااهلوريني:اأماايفازماننااو اُمعرًفا...،اكـ)عبداكاناإِذاا)السَّ

افإِنهااملخاطبة،اصدرايفااملكتوبادوناالرسائلايفااملكتوِبااآخرَااكم(َعليا)السلماالسلم(،اوكذا

ًرا رة»ايفاقالهاماا)َحْسَباااختاروهامااعىلايكونامنكَّ ًلااتعريفهايفاجرىاقتيبةاابنُااكانا،اوإن(«الدُّ اَأوَّ

ا.أصبحاالعملاعليهاأنا،اثمابعداذلكاظهرااإلثباتاوانترشاإىل«وآِخًرا
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 (1)عباب حذف األلف من األمساء يف اجلم
َناعدةامسائل ا:هذااالبابامرتبطابالذياقبله،اوقداتضمَّ

اا-املسألة األوىل ر  حذفااأللفامنااألسامءاالتياعىلازنةا)فاعل(اإذاامجعتامجَعامذكَّ

اساملًا:

َناجيوزافيهاهذهااألسامءاذكراابناقتيبةاأناماايكثرااستعاملهامنا حذفااأللفاوإثباهُتا،اوحسَّ

ااألمريناعىلاالسواء،اواستثنىامناذلكاماايأيت:

زافيهاإلااإلثبات؛الئالا -1 مااكانامنهاامناذواتاالواواوالياء،انحو:ا)الساعون(،افلماجيوا

 جُيَحفابالكلمةابسبباحذفاحرفنيامنها.

وذهاباأحدااملضاعف،انحو:ا)العاداين(،افلماجيوزافيهاإلااإلثباتاكذلك؛الإلدغاما -2

 املدَغَمنيايفااخلط.

اهلورينياافقداذكروأمااأهلازمانناافقدارأيُتااملتقدمنيامنهماخمتلفنيايفاحذفهااوإثباهتا،ا

ةاواملخطوطةا،ابينامانجداعددااكبرياامناالكتبااملطبوع(2)لمصحفلاَتبًعااحَيِذُفوهنااأهنماكانوا

ثبات،افالاجتدايفامتأخريااملعارصيناَمناثماصاراالعمُلابَأَخَرة اعىلااإلايفاذلكاالوقتاتثبتها.

اا.خيتارااحلذف،ابلاإناأكثرهمالايتعرضونايفامصنفاهتمالذكراهذاااحلذفاأصال

احذفااأللفامنامجعااملؤنثاالسامل:ا-املسألة الثانية

اابناقتيبةايفاهذهااملسألةاأنااحلذفاواإلثباتاجائزان،ا افهمتهامناكالِم اما أناوخالصُة

اخرىاأجَودا)نحو:االصاحلات(،اوالعكسابالعكس.يهاألٌِفاأُامااكانافااحلذفايف

اهلورينياذكرافوأمااأهلازمانناافقدارأيُتااملتقدمنيامنهماخمتلفنيايفاحذفهااوإثباهتا،ا

اكانوا ا(3)لمصحفلاَتبًعااحَيِذُفوهنااأهنم ابينام اكثري، ايف اإثباهَتا ااملطبوعةاانجد االكتب من

االعم اصار اثم االوقت، اذلك ايف امتأخرياواملخطوطة ايف اجتد افال ااإلثبات، اعىل ابَأَخَرة  ُل

                                         
 (.233ا-231«ا)أدباالكاتب»ينظر:ا(ا1)

 (.365)ا«املطالعاالنرصية»ينظر:ا(ا2)

 (.365)ا«املطالعاالنرصية»ينظر:ا(ا3)
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ااحلذفا اهذا الذكر اأكثرهمالايتعرضونايفامصنفاهتم ابلاإن ااحلذف، املعارصيناَمناخيتار

إلاأناحذفااأللفامنا)السموات(ابقياحالةاخاصة؛افقداكاناالعملايفازمنااهلورينياا.أصال

اعىلااإل ابأخرة  االعمل اصار املا اثم االفريقني، اعند ايفاحيازاعىلاحذفه االكلمة ثباتابقيتاهذه

ا الألمريناعىلاالسواءاخلالف، ز  اوجمو  اوحاِذف  اُمثبِت  ااولعلاسبَباا.(1)بنَي
ِ
عىلاانابقَيامَاابقاء

اليها.عألِفااجلمعادللُةا:اكثرُةاالستعامل،اوهاحذف

احذفااأللفامناصيغةامنتهىااجلموع:ا-املسألة الثالثة

داوأحسن.اوذكراقاعدًةازنةا)مفاعيل(اومااشاهبهااأجوَااذكراابناقتيبةاأنااإلثباتافياماكاناعىل

اليسابينهاوبنيامفرِدهاإلااأللفافالاجيوزاحينئذاحذفااأللف؛الئالايلتبسا امجع  عامًةاوهياأناكلَّ

ثماذكراأنامااكاناعىلازنةاااملفرداباجلمع،اكامايفا)مسكني(او)مساكني(او)مسجد(او)مساجد(.

وضعالايقعافيهاالواحداكتبتابغرياألف،اإلاإناكانتايفا)مفاعل(اومااشاهبها؛اإناكانتايفام

َمافيهاالواحدافحينئذاتكتبابألف.ا اموضعاجيوزاأناُيتوهَّ

اخيفااللتباسابسببا اإذا اأنه اوهي االكتابة، ايفاعلم اعامة القاعدة اخيضع االكالم وهذا

ان اابناقتيبة امناكالم انستخلصها االقاعدة اوهذه ااإلثبات. فسهايفااحلذفاامتنعااحلذفاوتعنيَّ

ا.ا(2)مواضعاسابقة،اوكذلكامناكالماغريهاممناكتبواايفاهذااالفن

ا.(3)وأماااملعارصونافالعمُلاعندهماعىلااإلثباتايفاذلكاكله

احذفااأللفامنا)املالئكة(:ا-املسألة الرابعة

ا.ذكراابناقتيبةاأنااإلثباتاواحلذفايفاألفا)املالئكة(احسٌناكالمها

اا.(4)اعىلاإثباهتفُهمااملعارصوناوأماا

احذفااأللفامنااألعداد:ا-املسألة الرابعة

                                         
 (.112)ا«علماالكتابةاالعربية»(،او40)ا«قواعدااإلمالء»(،او365)ا«املطالعاالنرصية»ينظر:ا(ا1)

 (.364)ا«املطالعاالنرصية»(،او331ا-6/329)«امهعااهلوامع»انظرامثال:اا(2)

 (.112)ا«علماالكتابةاالعربية»(،او79)ا«اإلمالءاوالرتقيم»(،او41)ا«قواعدااإلمالء»ينظر:ا(ا3)

ابةاعلماالكت»(،او79)ا«اإلمالءاوالرتقيم»(،او40ا-39)ا«قواعدااإلمالء»(،او366ا-361)ا«املطالعاالنرصية»ينظر:ا(ا4)

 (.49)ا«الكايفايفاقواعدااإلمالءاوالكتابة»(،او113ا-112)ا«العربية
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اذكراابناقتيبةامنامسائلاهذااالبابامااييل:

 )ثالثون(،اوذكراأهنااتكتبابغرياألف. -1

 )ثامنية(،اوذكراأهنااتكتبابغرياألفاكذلك. -2

 )ثامنون(،اوحكىاأنابعضهماحيذفااأللف،اوبعضهمايثبتهاابسبباحذفاالياء. -3

علتافيهااالياءا)أياكانت:اثاميناعرشة(اكتبتابالاألف،ا)ثامناعرشة(،اوذكراأهنااإناج -4

 والعكسابالعكس،اولعلاهذاالئالاجُيحفاهباابحذفاحرفني.

)ثامن(،اوذكراأهنااإذااكتبتامفردةاغريامضافةاأثبتتافيهاااأللفاوحذفتامنهااالياء،ا -5

 وإذااأضيفتاُعكَِسااألمر.

اوأماامذهبااملعارصينايفامااسبق:

)ثالثون(ااملرفوعة؛العدمااشتباههاابالكرسا)ُثُلَثنْي(،ااَفاحيذفوناألِاااألمرِااكانوااأوَلااقدف -

كاماُيفهمامناكالمااهلوريني،اوكامانرىاذلكايفاعددامناالكتبااملطبوعة،اولاأدرياهلا

ا.(1)أمرهماإىلاإثباهتااآَلاكانافيهمامنايثبتهاايفاهذهااحلالاأمال.اثما

ااألَْجود،اعىلا)َثاَمن(احُتذفا]األلف[امناول»وأماا)ثامن(اوأخواهتا؛افقالااهلوريني:ا -

ا ااملنقوص...ا.اَنَعْم،اُحْكمايفاأنهاعىلااألكثرينافإِنَّااالياء،اوحذُفااحذُفهااعليهاجيتمعالئالَّ

ة(ا)ثمنياقيلا)ِمائة(،اكأناأوا)َعرْشة(اإىِلاُأضيفاإِذااألفهاحذفاجيوز اِمائة(اي)ثمناأواَعرْشَ

(...ااين)ثما)نحو:امؤنثامعدوداإىِلاأضيفاأو اوجيوزاالياء،اإِثباتاحينئذ ااوجيبا.ليال 

 .افنالحظاأنااهلورينيايوافقامااقررهاابناقتيبة.ا(2)«الياءاوحذفااأللفاإِثباتاأياالعكس؛

 .(3)ثمابعداذلكااستقراالعملاعىلاإثباتااأللفايفا)ثامن(ايفامجيعااألحوالااملذكورة

                                         
ا«علماالكتابةاالعربية»(،او79)ا«اإلمالءاوالرتقيم»(،او40ا-39)ا«قواعدااإلمالء»(،او365)ا«املطالعاالنرصية»ينظر:ا(ا1)

 (.49)ا«الكايفايفاقواعدااإلمالءاوالكتابة»(،او113ا-112)

الكايفا»(،او113ا-112)ا«علماالكتابةاالعربية»(،او79)ا«اإلمالءاوالرتقيم»(،او40ا-39)ا«قواعدااإلمالء»ينظر:ا(ا2)

 (.49)ا«يفاقواعدااإلمالءاوالكتابة

ا«علماالكتابةاالعربية»(،او79)ا«اإلمالءاوالرتقيم»(،او40ا-39)ا«قواعدااإلمالء»(،او365)ا«املطالعاالنرصية»ينظر:ا(ا3)

 (.49)ا«اإلمالءاوالكتابةالكايفايفاقواعدا»(،او113ا-112)



 
55 

 

بةاالعربيةايفامرحلتيهاااألوىلاوالثانية،اوباجلملةافقداكاناحذفااأللفاأمًرااشائعاايفاالكتا

ثمايفااملرحلةاالثالثةاأخذاالعلامءاحيددوناالكلامتاالتياحتذفامنهاااأللف،اوكاناالكتاابايفا

القروناالالحقةايميلوناإىلاإثباتااأللفايفاكثريامناالكلامتاالتيانصاالسابقوناعىلاحذفهاا

يبقامنهااعىلاشكلهاالقديماإلامااَيكثرااستخدامهامنها،احتىاَتَقلصاعدُدهااكثرياايفازماننا،اوملا

اوأيدياالُكتاب،اممااسبقاومماا ا.(1)يأيتقداواعتادتهاأعنُيُ

  

                                         
ا(ا1) علما»(،او36ا-35)«اقواعدااإلمالء»(،او308ا-307)«ااملطالعاالنرصية»(،او3/515)«امهعااهلوامع»ينظر:

 (.134ا-131)«االكتابةاالعربية
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 (1)إذا اتصلت( ما)باب 
اعنه،ا االباباتناولافيهاابناقتيبةا)ما(امناحيثاوصلهااباماقبلهاايفاالكتابةاأوافصلها هذا

امناحيثاإثباتاألِِفهااوحذفها.اوتضمناهذااالبابامسألتني:وكذلكا

اإثباتاألفا)ما(اوحذفها:ا-املسألة األوىل

إذااكانتااستفهاميةاودخلاعليهااحرفاجر،اوتثبتاإذاااُفاذَا)ما(احُتااَفالِايرىاابناقتيبةاأناأَا

اكانتاموصولة،اإلايفا)بماشئت(اخاصة؛افحكىاأناالعرباتنقصااأللفامنهاايفااحلالني.

عَدَمااحلذِفامنااملوصولةابأهناابالصلةاصارتامتوسطةااابناقتيبةاعللابعُضاَمناجاءابعدو

ا.(2)لامتطرفة

ومذهبااملعارصينايفاذلكاقريباجدااممااقررهاابناقتيبة،افالقاعدةاعندامجهورهماأنا

ْبامعا األلفاحتذفامنا)ما(اإذااكانتااستفهاميةاوُسبقتا)ما(ابحرفاجراأوابمضافاوملاتركَّ

ابُناقتيبة،اوعللاذلكاافعل.اواستثنىااهلورينيا)بماشئت(اكاما(3)(،اوتثبتايفامااعدااذلك)ذا

كامازادااهلورينياأناا.(4)بورودهاامعهاايفاكثريامناالكالمااخلَبيامحالاعىلا)ما(االستفهامية

ا.(5)الستفهاميةاقداتثبتاألفهاامحالاهلااعىلااملوصولة

اوصلا)ما(اوفصلها:اا-املسألة الثانية

مناحرفنيااةتألفمناكالماابناقتيبةاأنا)ما(اإذااجاءتابعداأدواتااملعاينااملاالذيافهمته

.اومرادهابالصلة:ابهاإناكانتاصلةًا،اوتوصلاسامامااقبلهااإناكانتاناُتفَصلاعفُيستَحباأناأكثراف

ااحلرفاالذيايزاداللتوكيد.

                                         
 (.237ا-234«ا)أدباالكاتب»ينظر:ا(ا1)

 (.368)ا«املطالعاالنرصية»ينظر:ا(ا2)

ا«الكايف»(،او80ا-79)ا«اإلمالءاوالرتقيم»(،او40)ا«قواعدااإلمالء»(،او037ا-368)ا«املطالعاالنرصية»ينظر:ا(ا3)

(50.) 

 (.368)ا«املطالعاالنرصية»ينظر:ا(ا4)

 ينظر:ااملصدراالسابق.(ا5)
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إذااانفردتافهيابمعنىا؛األنا)حيث(اَمنايفصلهاااايفا)حيثام(اتوصل،اوخطَّأَاثماذكراأهن

مكان،اوَترفعاالفعَلاإذااولَِيها،افإذاازيدافيهاا)ما(اصارتابمعنىا)أين(،اوجَزَمتاالفعل؛افدخولا

ا)ما(اعليهاايغريامعناها،افكأهنااوإياهااحرفاواحد،اوألنا)ما(الاتكونامعهااأبداايفاموضعااسم.

َلاالوصل؛ا)نعام(االوصُلااهاجيوزايفثماذكراأن الإلدغام،اواتباعااللمصحف.اوالفصل،اوفضَّ

حجةامناقطعاواذكراأنا)بئسام(اهلاااحلكمانفُسه؛األهنااوإناملاتكنامدغمةافهيامشبهةاهبا.و

افيهاماأنا)ما(امعهامايفامعنىاالسم.

اثماذكراأنا)عام(اتكتباموصولةامطلقا؛الإلدغام.ا

عهايفابعضاوأماااملعارصونافمنهمامنايوافقاابناقتيبةافياماقرره،اومنهمامناخيتلفام

ااحلالت،اوقداحاولُتاتلخيَصامااعليهامجهورااملعارصينافجاءاعىلاالنحواالتايل:ا

االكلمةاالتياتسبقا)ما(اهلااحالتان:ا

اأناتكونامؤلفًةامناحرفاواحد.ا-احلالةااألوىل

اأناتكونامؤلفًةامناأكثرامناحرف.ا-احلالةاالثانية

حرفا؛األنااحلرفاالواحدالايستقلاففيااحلالةااألوىلاتوصلا)ما(اهبا،ااساماكانتاأما

ابنفسه؛افوجباوصلهاهبااأبًدا.

اوهياعىلارضبني:ااسمية،اوحرفية.ويفااحلالةاالثانيةاننظرايفانوِعا)ما(؛ا

امعرفةاتامة.ونكرة،اوموصولة،اوعىلاأربعةارضوب:ااستفهامية،االسميةاو

اءاالسكت؛ا،اإلاإناوصلتاهبوباحلروفافاإليها،اضاملاالستفهاميةاتوصلابالسمف -

 فحينئذاتفصلاعاماقبلها.

او - اواملوصولة ابوالنكرة اتوصل االتامة االعنياملعرفة امكسوِر او)نِِعَم( ،) عنداا(1)ـ)يِسَّ

.اووقعاخالٌفايفا)عن(او)ِمن(او)يف(،اواجلمهوراعىلاالوصل،اوالبعضا(2)اإلدغام

اايرىاالفصل،اوالبعضايرىاجوازااألمرين.

                                         
 ساكناالعني؛افإنهاُيفصل.(ابخالفا1)

 جدامناأجلهاااحلكم.والعلةايفاذلكاعندااهلورينياالتخفيُف،افإناملاتدغماملاتوصلاعىلارأيه؛الزوالاالعلةاالتياو(ا2)
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ازائدة.ونافية،اوكافة،اوصدرية،اوأماااحلرفيةافهياعىلاثالثةاأرضب:ام -

ابف - اتوصل ا(حنيـ)املصدرية ا(ريثو)، او)، ا(أينو)قبل(، اعىلاا(كلو)، املنصوبة

 )مثل(اجوازا.بـ،اوتوصلا(1)الظرفية

ا)،او(طال)الكافةاتوصلابـو - ارُا)واو)َبْعد(،ا،(َلابْاقَا)،او(نْيابَا)وو)كُثر(،ا،ا(قلَّ ،ا(كي)،او(بَّ

ا(2)وأخواهتاا(إناا)و ابـ)َجلَّ افبعضهمايرىاإجراءهااجُمرىاماا.اويفاوصلها (اخالف،

اسبق،اوبعضهمايرىاأنافصلهااَأْوىلالقلاتها.

اآنفا(. - اوالنافيةاتفصلاعنامااقبلها،اإلاإناكاناحرفاامفرداافتوصلابها)كامامرا

ابو - اتوصل ا(حيثـ)الزائدة ا(كيفو)، ا(كيو)، ا(أيو)، ا(منو)، ا(عنو)، ا(إنْاو)،

(،االرشطية،اا(نَاأيْاو)الرشطية،ا ا.اسماوقعامضافااإىلاماابعدهااوبكلو)يسا

االكلمةاإذااُقصداهباالفُظهاا وأمااإناُقِصَدابـ)ما(الفُظهاافحينئذالاتوصلابيشء؛األناالقاعدةاأنا

ا.(3))ولواكانتاضمريا،اأواحرفا(االتحقتاباألسامءاالظاهرة،اوخرجتاعناكوهنااحرفااأواضمريا

  

                                         
 .(ابخالفااملرفوعةاأوااملجرورةاأوااملنصوبةاعىلااملفعولية1)

 .(اوأماا)ما(ااملوصولةافالاتوصلابيشءامناهذهااحلروفاالناسخة2)

علما»(،او92ا-89)ا«اإلمالءاوالرتقيم»(،او53ا-52)ا«قواعدااإلمالء»(،او145ا-127)ا«املطالعاالنرصية»ينظر:ا(ا3)

 (.175ا-172)ا«الكتابةاالعربية
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 (1)إذا اتصلت (ْنَم)باب 
اهذااالباباتناولافيهاابناقتيبةا)َمْن(اِمناحيثاوصلهااباماقبلهاايفاالكتابةاوفصلهااعنه.

يرىاأنا)َمن(اتوصلابـ)عن(او)ِمن(الإلدغام،اسواءايفاذلكاإناكانتا)َمن(ااستفهاميةاهواو

اأوايفاموضعاالسم،اوحتذفاالنوناحينئذالإلدغام.

لالستفهام،اا؛فتصل(افيَمْنارغبت؟)ا:وتكتب»عليهاقوَله:اايعرَتضا(2)وهناانجداالبطليويس

؛احيثاقالاإناهذهاالعبارةاُتوِهُما(3)«ألهناااسمٌاا؛مقطوعة(اكناراغباايفاَمْنارغبتاإليه:ا)وتكتب

َمنايسمُعهااأنا)َمن(اإناماتكونااساماإذااكانتابمعنىا)الذي(اوأهنااإذااكانتااستفهاميةاملاتكنا

املوضعني.اوالصواباأنايقول:ا)ألهنااخَب(،اأوايقول:ا)إذااكانتاخَباااساًم.اوهيااسمايفاكالا

ا.(4)أوااستفهاما(؛احتىايسلماكالمهامنااخللل

اويرىا اقتيبة اكانتالالستفها)من(اأنابن اإن اتوصل ا)يف( اكانتااسامامع اإن اوتقطع ام،

اأهناامعا)مع(او)كل(اتفصلامطلقا.ا)موصولة(،او

افإيرادهاهلااهنااتكرار.اوهيايفاالباباالسابق.بـ)ما(،اوصلا)عن(ااقدازادااستطراداامسألةَاو

اوالذيا ااملتقدمني، اعند االذي ااخلالف ايذكرون امتقدموهم اكان افقد ااملعارصون وأما

اينحرصاأمرين:

منهمامناخيتاراالفصل،اومناخيتاراالوصل،ااكانن(،احيثاوصلا)َمن(ابـ)عن(او)مِا -1

 .(5)ومناحيكياالوجهنيامناغرياترجيحاألحدمهااعىلااآلخر

                                         
 (.238ا-237«ا)أدباالكاتب»ينظر:ا(ا1)

ا«اإلعالم»هـ.اينظر:ا521تويفاسنةااناالعلامءاباللغةاواألدب.،امالبََطْلَيْويِساا،عبدااهللابناحممدابناالسيد،اأبواحممدا(2)

(4/123.) 

 (.238)ا«أدباالكاتب(ا»3)

 (.2/120)ا«القتضاب»ينظر:ا(ا4)

ا(ا5) للزجاجياا«كتابااخلط»(،او131)لبناالرساجاا«كتابااخلط»قلاالذيامراآنفا،اويفاالنا«أدباالكاتب»ينظر:

 (.175ا-172)ا«علماالكتابةاالعربية»(،او329)ا«بابامنااهلجاء»(،او151)
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ا.(1)بعُضهم،اوأنكرهاالوصَلاأغلُبهمالا)َمن(ابـ)يف(ايفاالستفهام،احيثايرىاْصاوَا -2

اجُمرًىاوأماامتأخروااملعارصينافكانوااأكثراميالاإىلاتوحيدارسماهذهاالكلامتاوإجرائهاا

ا.(2)عىلاالكتااباالتيسريُااسبَباذلك،اأيارسمهااكلهااموصولة،اولعلااواحدًا
  

                                         
 (.178)ا«علماالكتابةاالعربية»(،او58)ا«كتاباالكتاب»ينظر:ا(ا1)

علماالكتابةا»(،او89ا-88)ا«اإلمالءاوالرتقيم»،او(52ا-51)ا«قواعدااإلمالء»(،او145)ا«املطالعاالنرصية»ينظر:ا(ا2)

 .(58)ا«الكايف»،او(175ا-172)ا«العربية
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 (1)إذا اتصلت (ال)باب 
اعنه،ا اوفصلها ايفاالكتابة اباماقبلها اِمناحيثاوصلها ا)ل( اابناقتيبة االباباتناولافيه هذا

اويمكناتلخيصاكالمهايفاالنقاطاالتالية:

هذاايعنياأنا)أْن(ااملخففَةامناواتوصلابـ)أْن(اإناكانتاعاملةايفاالفعل،اوإلاُأظِهرت. -1

اواالثقيلةِا اَةاتفصالناعنها.املفرس 

فصلاالتصالابالفعل،ابحيثالاجيوزاأنايُااشديدةُااالناصبةَاابأنااذلكاا(2)الضائعاوعللاابنُا

ايفاتلك،اوالفصُلااالوصُلاانَاُسابالعكس،ابحيثالاجيوزاأناتتصلابه،افحَاابينهااوبينه،اواملخففةَا

ا.(3)يفاهذااخطأ

االرشطية. -2 ابـ)إن( ااتوصل انحو: اهبا، اتوصل افال اأظنكامنا)بخالفااملخففة ال إن

ا(.الكاذبني

ا.(4)بخالفااملخففةاوتأثريهاايفاالرشط،االرشطيةااستعاملاكثرةذلكاباَلال اوعُا

ا:ا)أل(.هكذاالكلمتنيااومعنىاالوصلايفاهذهاومااقبلها:احذفاالنون،اوكتابةُا

اا.اوذكرإناأريداهبااالتحضيضاأواالتوبيخاأواالتنديماتوصلابـ)هل( -3 ُ أناعلةاالوصلاَتَغريُّ

نقلهاامناأدواتاالستفهاماإىلاحيزاالتحضيض،اغريتامعناهااب»ى؛األهنااملاادخلتاعليهاااملعن

ا.ا(5)«فلذااكتبتامعهااوجعلتابمنزلةاالكلمةاالواحدة

ااملعنى. -4 ِ  تفصلاعنا)بل(.اوذكراأناعلةاالفصلاعدُماَتَغريُّ

 تفصلاعنا)كي(.ا -5

                                         
 .(124ا-923«ا)أدباالكاتب»ينظر:ا(ا1)

تويفاسنةاعاملابالعربية،اا،بناحممدابناعيلابنايوسفاالكتاميااإلشبييل،اأبوااحلسن،ااملعروفابابناالضائعاعيل(ا2)

 .(4/333)«ااألعالم»هـ.اينظر:ا680

 (.2/514)ا«مهعااهلوامع»ينظر:ا(ا3)

 .(58)ا«الكايف»،او(150)ا«املطالعاالنرصية»ينظر:ا(ا4)

 .«الدرة»نقالاعنااحلريريامناا(153ا-152)«ااملطالعاالنرصية(ا»5)
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به.اكامااستطردابذكراكيفيةاكتابةاواستطَرَداابُناقتيبةابذكرا)ما(امعا)كي(،اوقداسبقاهذاايفابا

اناذلكايفاأبوابااهلمزة.اوسيأيتابيا،)لئن(واةايفا)لئال(اهلمز

اوهذاابياُنامذهبااملعارصينايفاكلامناالنقاطاالسابقة:

انُااألوىل:اذكرااهلورينياأناأكثراايفاالنقطة زمانهاعىلاإثباتاالنون،اعىلااألصل،اموافقةاااخِاسَّ

ابناقتيبة(ايفااهماملعارصيناتذكرارأيااجلمهورا)ومنامتأخرياُباتُا،اولكناكُا(1)لبعضااملتقدمني

اا.(2)وصلاالناصبةاوفصلااملخففةامناالثقيلةاواملفرسة

ا.(6)،اواخلامسة(5)الرابعة،او(4)الثالثة،اوكذاا(3)ويفاالنقطةاالثانية:الاخالف

  

                                         
 (.177ا-176)ا«علماالكتابةاالعربية»،او(150ا-148)«ااملطالعاالنرصية»ينظر:اا(1)

 (.58)ا«الكايف»(،او177ا-175)ا«الكتابةاالعربيةاعلم»،او(54)«اقواعدااإلمالء»ينظر:اا(2)

 .(175)«اعلماالكتابةاالعربية»(،او54)«اقواعدااإلمالء»(،او150)«ااملطالعاالنرصية»ينظر:ا(ا3)

 ،اعىلاالرتتيباالسابق.(175)(،او54)(،او153ا-215)اينظر:ااملصادراالسابقة(ا4)

 ىلاالرتتيباالسابق.،اع(175)(،او54)(،او215)اينظر:ااملصادراالسابقة(ا5)

 ،اعىلاالرتتيباالسابق.(175)(،او54)(،او152ا-151)ينظر:ااملصادراالسابقةا(ا6)
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 (1)وغري ذلك (إذـ)وب (ماـ)باب حروف توصل ب
اهذااالباباحوىاثالثامسائل:

احذفاوإثباتاألفا)ما(.اا-املسألة األوىل

اوهذااسبقاالكالماعليه.

امااُركابامناالظروفامعا)إذ(ااملنونة: -املسألة الثانية

(ايومئذ)يرىاابناقتيبةاأنا)إذ(ااملنونةاتوصلامعامااركبامعهاامناالظروف،اكامايفانحو:ا

ا.ا(ليلتئذ)و(ائذحين)و

ا.ا(2)فيهوهذاامماالاخالفا

ه(: -املسألة الثالثة اوصلاوفصلا)ويُلم 

اتحذفتامعهااإحدىاالالمنياوكتبألمه(اإذااُحِذَفْتامهزُةا)أمه(ايرىاابناقتيبةاأنا)ويلا

ِه(،ابيناماتكتباعىلاأصلهااإناُأثبَِتتامهزُةا)أمه(.ا اموصولة،افتصبحالفًظااوخطًّااهكذا:ا)َوْيُلم 

يتعرضوناهلذهاالكلمةاأصال،اوَمْناذكرهاامنهمالاعدداامنهماوجدُتاوأماااملعارصوناف

ا.(3)َذَكَرالغَةااحلذفادونالغةااإلثبات،اوذكروااهماأيضااأهنااتكتباموصولة،افالاخالفايفاذلك

  

                                         
 .(242ا-241«ا)أدباالكاتب»ينظر:ا(ا1)

 (.180)ا«علماالكتابةاالعربية»ينظر:ا(ا2)

 (.39)ا«قواعدااإلمالء»(،او384)ا«املطالعاالنرصية»ينظر:ا(ا3)
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 (1)باب الواوين جتتمعان يف حرف واحد والثالثة جيتمعن
هذااالبابايتناولا)كاماهواواضحامنااسمه(ااجتامعاالواويناأواالثالثاواواتايفاكلمةا

اعنهابتوايلااألمثال،اأواباجتامعاصور ا ايفااخلط.امتفقة ااواحدة،اوهوامااُيعَبَّ

فقانايفاالصورةاوائلاأنهاإذاااجتمعاحرفانامتاإلمالءااألاوإنامناالقواعداالتياقررهااعلامءُا

فاألكثراحذُفاأَحِدمهااكراهَةااجتامِعاصورتنيامتفقتنيايفااخلط،اأوابعبارةاأخرى:اكراهَةاتوايلا

اذلكايفا(2)المثال اويظهر االقديمة، ايفامراحلها ايفاالكتابة اشائعة االظاهرة اكانتاهذه اوقد .

ف،اوملايكناُيثبُِتااملرحلةاالثانيةامنامراحلاالكتابةاالعربيةاخاصة،اولاسيامايفارسمااملصح

يفاهذهااملرحلةاإلاقليلون،اثمامالاالكتاابايفااملرحلةاالثالثةاإىلاإثباتاالياءيناوالواوين،اوملا

ا.(3)بضعاكلامتَيُعداعلامءااإلمالءايذكرونامناأمثلةااحلذفاغالبااسوىا

ستُون(ا)طاوس(او)ناوق(او)داود(او)فأُوا(او)ساُوا(او)ياةايفاهذااالباباأنوقداذكراابناقتيب

اساأناُيكَتَباذكراأنااألقيَاا-ُأولمهاامضمومةااوغريهاامماااجتمعتافيهاواوانو)يلُون(،ا ذلكااكلُّ

اذلكابواوايناأيضا.ابواواواحدة،او ذاأنهالطلبااخلفة؛اإاحلذفاهناابولكنهاعللاأنهاقداُكتَِباكلُّ

امثال.كانافيامابقيادليٌلاعىلامااذهب،اوملايذكراأناسببااحلذفاكراهةاتوايلااأل

وأماااملعارصونافإهنمابشكلاعامايثبتوناكاِلاالواوينايفاهذااالنوع،اولايذكرونامناأمثلةا

اُأَخر،اكـ)هاُون(،او)قاُون(،ااحلذفاغالبااإلا كلمتيا)طاُوس(او)داود(،اوقدايزيدابعُضهماكلامت 

ااجلمهو اخيتار او)طاوس( افـ)داود( ايفاذلكاكله؛ اعىلاخالفابينهم او)راُوق(، ُراو)ناُوس(،

احلذَفافيهام؛ااستخفافاالكثرةاالستعامل،اوألنافيامابقيادليالاعىلامااذهب،اوقداتكتبانابواوينا

عىلااألصل،اوأمااالكلامتااألَُخُرافَمناحَيذفافيهااُيبقيهااعىلاالقاعدةاالسابقة،اومناُيثبِتاجيريا

َحَذَفااملتأخرونايفاعىلاَسنَِنااملتأخرينامناامليلاإىلاعدمااحلذف؛األناالعلةاالتيامناأجلهاا

افياما افيها؛افكانااألحسناعندهمااإلثبات.اوليسااإلثباتابخطإ  )داود(او)طاوس(اغرُياموجودة 

                                         
 .(243ا-242«ا)أدباالكاتب»ينظر:ا(ا1)

 (.114)ا«علماالكتابةاالعربية»(،او66)ا«كتاباالكتاب»(،او127)لبناالرساجاا«كتابااخلط»ينظر:ا(ا2)

 (.111)ا«علماالكتابةاالعربية»ينظر:ا(ا3)
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فيهااحلذف،اوكذااالعكس،اوإنامااألمراتفضيٌل،اوقداُوِجَداِمنااملتقدمنياواملتأخريناَمناُيثبُتا

اا.(1)فياماشاعافيهااحلذف،اوالعكس

ا اقتيبة اابَن اِذْكُر اأنااحلوأما الالستخفاف، كانتامنافرباماألهنااذفايفا)ناوس(اهواأيضا

ا.جدااالكلامتاكثريةاالستعاملايفاوقته،اوأماايفاوقتناافهيامماايقلااستعامله

ثماذكراابناقتيبةاأنهاإنااجتمعتاواواناوكانتاأولمهاامفتوحةا)نحو:اآَوْوا(املاجَيُزاانا

ااُيكتباذلكاإلابواوين.

املعارصون.وهذاامماالاخيالفهافيهاا

.اوعلُةاإبقاءاواويناثماذكراأنهاإذاااجتمعتاثالثاواواتاُحذَفتاواحدةاواقُترِصاعىلااثنتني

ااهنااأنهالواحذفتاواواأخرىاكاناذلكاإجحافاابالكلمةاجُيَحَفابالكلمة.

احالتني:وقداذكراحتتاهذهااملسألةا

افيهامااقبلاالواوااألوىلامفتوحا.امااكانا-األوىل

اه.وهذاالاخالفاعلي

افيهامااقبلاالواواالوىلامضموما.امااكانا-الثانية

اسيأيتاذكرا افهذا امهزٌة َة اَثمَّ اكان افإن امهزٌة، ة اَثمَّ املايكن اإذا الاخالفاعليه اأيضا وهذا

 اخلالفافيهايفاأبوابااهلمزة.ا

ا

ا

ا

  

                                         
اإلمالءا»(،او42)ا«قواعدااإلمالء»(،او381،ا191)ا«املطالعاالنرصية»(،او524ا-3/523)ا«مهعااهلوامع»ينظر:ا(ا1)

 (.114ا-113،ا111)ا«ماالكتابةاالعربيةعل»(،او80)ا«والرتقيم
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 (1)باب األلف والالم للتعريف يدخالن إىل الم من نفس الكلمة
اهذااالبابايتناولااحلذفاواإلثباتايفالماالتعريف.

وقداذكراالعلامءاأناالقاعدةاالعامةايفالماالتعريفاأناترسم،اسواءاأدغمتافيامابعدهااأما

كالِماابناقتيبةا.اوهذهاالقاعدةاُتفَهُماِمنافحوىا(2)ل،اوسواءاكانامااأدغمتافيهالمااأماغرَيالم ا

أيضا؛افإنهاذكراأناكلااسماأوُلهالماإذااأدخلتاعليهالماالتعريفاُكتَِبابالمني؛افإذااكاناهذاافياما

اأولهالما)حيثاجيتمعااإلدغاماواملثلية(؛افهوافيامادوناذلكامناباباأوىل.

اإلاأنهايستثنىامناهذهاالقاعدةاأشياء،اذكرامنهااابناقتيبةاماايأيت:

 لتي(،او)الِذين(:)الذي(،او)ا -1

فأماا)ألذي(او)التي(افنَصاعىلاكتابتهامابالماواحدةااستخفافاالكثرةاالستعامل.ابخالفا

اماالواُثن يا)الذي(،اأواُثنيا)التي(اأوامُجِع؛افحينئذايكتبابالمني.

اعليه،اولكناُيفهمامناكالمه؛افإنهاذكراأنا)اللَذْين(ايكتبابالمنيا وأماا)الِذين(افلماَينُصَّ

اقاابنياالتثنيةاواجلمع،افدلاهذااعىلاأنااجلمعاُيكتبابالماواحدة ؛اهلذهاالعلة.اتفري

 )الليل(او)الليلة(: -2

بالمنيايكتبهاماالبعضااآلخراأناذكراأناالبعضايكتبهامابالماواحدةااتباعااللمصحف،او

اعىلااألصل،اوملايقدمامذهبااعىلاآخر.

 :صلتابهالماالتعريفماادخلتاعليهالُمااإلضافِةامِمااكاناأولهالماوات -3

وُيفَهمامناكالمهاافذكراأنهايكتبابالمنياوحتذفاواحدة؛ااستثقالالجتامعاثالثالمات.

الم اتدُخُلاعىلاهذااالنوعافاحلكمامعهااهواهو،اسواءاأكانتاهذهاالالمامكسورةاأمامفتوحة؛ا أناكلَّ

. األنايفاكلاذلكااجتامعالثالثالمات 

                                         
 (.244ا-243«ا)أدباالكاتب»ينظر:ا(ا1)

 (.115)ا«علماالكتابةاالعربية»ينظر:ا(ا2)



 
67 

 

اباهواالذياعليهاالعملاعندااملعارصين،اباستثناءا)الليلة(اومااذكرهاابناقتيبةايفاهذااالب

ا.(1)و)الليل(؛افإنااملعارصيناعىلاكتابتهاابالمنياعىلااألصل

  

                                         
علماالكتابةا»(،او79)ا«اإلمالءاوالرتقيم»(،او42ا-41)ا«قواعدااإلمالء»(،او384ا-383)ا«املطالعاالنرصية»ينظر:ا(ا1)

 (.116ا-115)ا«العربية
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 (1)باب هاء التأنيث
راجايراداهباءاالتأنيث:ااهلاءاالتياُتبَدُلامناالتاءايفاكلااسمامؤنثامفرد.اوهياُتلَفظايفااإلد

تاًءاويفاالوقفاهاًء،اوقداُرسمتاباهلاء،الكناالكتااباوضعواافوقهاانقطتنياليجمعواابنياالنُّْطَقنْيا

يفاحالةاالوقفاواإلدراج.افإذااأضيفتاالكلمةاإىلاضمرياُردَّتاالتاءامكانااهلاء
ا.(2)

اوتك» اُتبدلايفاالوقفاهاء، االتأنيثال اتاء االتأنيثاأن االتأنيثاوهاء تباوالفرقابنياتاء

ا.(3)«جمرورة،اوهاءاالتأنيثايوقفاعليهااباهلاء،اوتكتبامربوطة

وبعضاأهلاالعلمايطلقاعىلاهاءاالتأنيث:ا)تاءاالتأنيثااملربوطة(،اوعىلاتائه:ا)تاءاالتأنيثا

ا.(4)املفتوحة(

وكانتاهاءاالتأنيثاقدارسمتاتاءايفاكلامتاكثريةايفااملرحلةاالثانيةامنامراحلاتطورا

،افقدارسمتافيهاعدةاكلامتابالتاء،الكنااستقرااألمراذلكايفارسمااملصحفابة،اكامايظهراالكت

؛الذاانجداابناقتيبةايذكراأناهاءاالتأنيثا(5)عىلارسمهااهاءامنذاوقتامبكرامنااملرحلةاالثالثة

ا)ضمري( تكتباهاءاأبدا،اإلاأناتضافاإىلاَمْكنِيٍّ
افتصرياتاء.ا(6)

أهنااعىلاحالةاا-تبتافيهاابالتاءايفااملصحفاوذكراأناكتابتهاابالتاءايفاالكلامتاالتياك

اأهنااعىلاحالةاالوقف.ا–اإلدراج،اوأناكتابتهااباهلاءايفااملواضعااألخرىايفااملصحفا

اثماذكراأناالكتاباأمجعوااعىلاكتابةا)السالماعليكماورمحةااهلل(ابالتاء.

امااجتمعوااعليهاثماأشاراإىلاأنهايعجبهاأناتكتباكلاهاءاتأنيثاباهلاءاعىلاالوقف،اإلافي

ايفا)رمحتااهلل(اخاصةايفاأولاالكتاباوآخره.

                                         
 (.245ا-244«ا)اتبأدباالك»ينظر:ا(ا1)

 (.138ا-137)ا«علماالكتابةاالعربية»(،او88)ا«كتاباالكتاب»(،او125)لبناالرساجاا«كتابااخلط»ينظر:ا(ا2)

 (.287)ا«املطالعاالنرصية»ا(3)

 (.28)ا«الكايف»ينظر:اا(4)

 (.138)ا«علماالكتابةاالعربية»ينظر:اا(5)

 (.ا166)ا«املدارساالنحوية»بها)الضمري(ايفاعرفاالبرصيني.اينظر:ا)املكني(او)الكناية(ايفاُعرفاالكوفينياُيْقَصداا(6)
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اثماذكراأنا)هيهات(ايوقفاعليهااباهلاءاوالتاءالفظا،اوأماايفاالكتابةافتكتبابالتاءاإمجاعا.

ومااذكرهاابناقتيبةالاخيتلفاعاماعليهاالكتابةااملعارصة،اإلايفا)ورمحةااهلل(؛افإناالعملا

ا.(1)اهلاءاكنظائرها،اسواءاكانتايفاأولاالكتاباوآخرهاأواغرياذلكعندااملعارصيناعىلاكتابتهااب

  

                                         
علماالكتابةا»(،او94ا-93)ا«اإلمالءاوالرتقيم»(،او55)ا«قواعدااإلمالء»(،او288ا-287)ا«املطالعاالنرصية»ينظر:ا(ا1)

 (.138ا-137)ا«العربية
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 (1)باب ما زيد يف الكتاب
ذكرناافياماسبقاأنهاقداتـختلفاالصورةااملنطوقةاللكلمةاعناصورهتاااملكتوبةابزيادةاأوا

.اوذكرنااأناسبَباالزيادِةاالتمييزُا بنياالكلامتامتشاهبِةاالصورِة.اوقداذكراابناقتيبةاانقصان؛السبب 

اهناابعضااحلالتاواألمثلةاهلذا،اوهي:

زيادةاالواوايفا)َعْمرو(ايفاحالارفعهاوجرهاللتفريقابينهاوبنيا)ُعَمر(،اوأماايفاحالةاا-1

رقاالنصبافالاتزاداالواو؛الزوالاالعلة؛احيثاإنا)َعْمًرا(اينرصف،او)ُعَمَر(الاينرصف؛افكاناالف

ابزيادةاالواو.افإذااأضيفا)عمرو(اإىلاَمكنِا اثان  )ضمري(املاايٍّاموجوداامناغرياحاجةاإىلازيادةافرق 

اَعْمُرُهم(،او)رأيتاَعْمَرهم(،او)مررتابعمرهم(؛ا تلحقهاالواوايفايشءامناحالته،انحو:ا)هذا

عابنيازيادتني.األناالضمريامعامااقبلهاكاليشءاالواحد،اوهواكالزيادةايفااحلرف؛افُكِرهاأناجُيمَا

وكذلكاإناقلَت:ا)لَعْمُرااهللِ(املاتلحقابهاالواو.اوكذلكاإذااُأريداُعْمًراامناعمورااألسناناملاتلحقا

ابهاالواو؛األنهالايقعافيهالبسابينهاوبنياغريهافيحتاَجاإىلافرق.ا

اويفاالكتابةااملعارصةالايزالااألمراعىلاذلك؛افاملعارصوناينصوناعىلاأناالواواتزادايف

)عمرو(ابرشطاأناتكوناَعَلام،اغريامضافالضمري،اوغريامصغر،اولامقرونابـ)أل(،اأوامنسوب،ا

ا.(2)أوامنصوبامنون،اولافياماوقعاقافيةًا

اقول امن اعىلاأكثر االواو، اهذه اوجود ايفاسبِب اهذهاا،(3)واخُتلفاقدياماوحديثا وأكثُر

ازدياداالنشاطاالبحثيايفااللغاتااألقوالانشأتاعناالباحثنيايفاعلمااللغةاامُلحَدثني،ايفاظلا

وأصوهلااوتارخيها.اوالذياَيبدوايلا)واهللاأعلم(اأناهذهاالواواهيامماابقيامناالكتابةاالنبطيةاالتيا

هياأصلاالكتابةاالعربية؛اوذلكاألناالنقوشاالنبطيةاالتياُعثِراعليهااتدلاعىلاأناالواواكانتاُتلَحُقا

                                         
 (.246ا-245«ا)أدباالكاتب»ينظر:ا(ا1)

ا.(125ا-124)ا«علماالكتابةاالعربية»(،او33)«اقواعدااإلمالء»(،او156)«ااملطالعاالنرصية»ينظر:اا(2)

،اومقال:ا(125ا-124)ا«علماالكتابةاالعربية»(،او519ا-3/516)ا«مهعااهلوامع»(،او274)ا«كتابااجلمل»ينظر:ا(ا3)

اإلبراهيماالشمسان.ا«واوا)عمرو(امتىاتـختفيامناإمالئنا؟»
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افربامابقي(1)يفاآخرااألسامءااألعالم اللحاجةا، االواوايفا)عمرو(ايفاحالتهااملذكورة تاهذه

 ااإليها،اوأزيلتامنااألعالمااألخرىاحنياملاُيَعْداحُيَتْجاإليه.

 زيادةاالواوايفا)أولئك(.ا-2

ويرىامجهوراالعلامءا)ومنهماابناقتيبة(اأناعلةاالزيادةاهنااهياالتفريقابينهااوبنيا)إليك(ا

قابهابنياالكلامتااملتشاهبةارسامايفاالعرصااألولاحنياملايكنافيهااشكل يفرَّ
ا.ا(2)

ا.(3)ولاتزالاهذهاالزيادةاموجودةايفاالكتابةااملعارصة

ازيادةاالواوايفا)أويل(.ا-3

وقداذكرابعضاالعلامءاأناعلةاهذهاالزيادةايمكناأناتكوناالتفريَقابنيا)أويل(ايفاحالتيا

االرفعاعىلا اومُحِلتاحالة ااجلارة، اوبنيا)إىل( اومحلاالنصباواجلر حالتياالنصباواجلر،

ا.ا(4)التأنيثايفا)أولت(اعىلاالتذكريايفا)أويل(

 ا.(5)ولاتزالاهذهاالزيادةاموجودةايفاالكتابةااملعارصةاأيضا

 زيادةااأللفايفا)مائة(.ا-4

االتفريقابينهااوبنيا)منه(االكثريِةا واجلمهورا)ومنهماابناقتيبة(اعىلاأناهذهاالزيادةاعلتها

ا.(6)الستعامل،ابيناماكانالآلخريناآراءاخمتلفةايفاذلكاليساهذااحملاإيرادها

ااأللفاوكتابةاهذهاالكلمةاعىلاوفقا ويفاالكتابةااملعارصةامالاكثريوناإىلاحذفاهذه

،اوألناالشكلاالقياس؛اليوافَقااملكتوُبااملنطوَق،اوألنازيادهتااخالُفا(7)ُنطِقها،اهكذا:ا)مئة(

                                         
ا.(125)ا«علماالكتابةاالعربية»ينظر:ا(ا1)

ا(.126)ا«علماالكتابةاالعربية»،او(3/327)الالسرتاباذي«ارشحاالشافية»ينظر:ا(ا2)

ا(.126)ا«علماالكتابةاالعربية»(،او32)«اقواعدااإلمالء»ينظر:ا(ا3)

ا(.126)ا«علماالكتابةاالعربية»ينظر:ا(ا4)

ا(.126)ا«علماالكتابةاالعربية»(،او33ا-32)«اقواعدااإلمالء»ينظر:ا(ا5)

علما»(،او517ا-3/516)ا«مهعااهلوامع»(،او84)«اكتاباالكتااب»،او(125)البناالرساج«ااخلطاكتاب»ينظر:ا(ا6)

ا(.23(،اوفتاوىاجممعااللغةاالعربيةاعىلاالشبكةاالعامليةا)الفتوىارقما128)ا«الكتابةاالعربية

ا(.130)ا«عربيةعلماالكتابةاال»(،او124)ا«اإلمالءاوالرتقيم»،او(316)«اجمموعةاالقراراتاالعلمية»ينظر:ا(ا7)
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القدامىااالعلامءإىلازيادهتا،اوألناعدداامناا)منه(افلماتعداحاجةٌاهااوبنيايكفيايفاالتفريقابين

كانوااخيتاروناهذاااملذهب،اوألنايفاإثباهتااخطًّااذريعًةاإلثباهتاانطًقاا)كامايفعلهابعضااجلهلةا

اجلمهوراعىلاإبقائهااموافقًةاملااكتبتابهاهذهاابقيالكن.ا(1)ااجزءامناالكلمةالازائدٌة(ظنااأهن

الكلمةايفااملصحف،اوموافقةاجلمهوراالعلامءاالذيناظلوااطيلةاهذهاالقرونايزيدوهناايفاالكتابةا

مٌرامئة(او)منه(اأعىلاالرغمامناوجوداالشكلايفاوقتهم،اوألناتعليلاالزيادةابأهنااللتفريقابنيا)

اعليه ا.ا(2)بهاعنداكثرييناولاجمزوم ااغرُيامتفق 

(امصغرا.ا-5  زيادةاواوايفا)ُأوَخيا

.ا اوذكراابناقتيبةاأناالعلةايفازيادهتااالتفريُقابينهااوبنيا)َأِخي(اغرَيامصغر 

،اويفاعرصناايكادايكونامنعدًمااكاماهوامشاَهدايفا(3)وهذااكاناأكثراالكتاابالايفعلونه

ااملعارصةاوكتابةاالكتاابااملعارصين.اكتباعلمااإلمالء

 زيادةاألفاالفصلا)األلفاالفارقة(.ا-6

اوقدامراالكالُماعليهاايفاباباألفاالفصلابامايغنياعناإعادته.ا
  

                                         
ا-130)ا«علماالكتابةاالعربية»(،او518ا-3/517)ا«مهعااهلوامع»(،او125)لبناالرساجاا«كتابااخلط»ينظر:ا(ا1)

ا(.131

مهعا»(،او322)ا«بابامنااهلجاء»(،او465ا-2/464)ا«رشحااملقدمةااملحسبة»(،او84)«اكتاباالكتااب»ينظر:ا(ا2)

ا«اإلمالءاوالرتقيم»(،او31)ا«قواعدااإلمالء»(،او303ا-301)ا«ةاملطالعاالنرصي»(،او518ا-3/516)ا«اهلوامع

(،اوفتاوىاجممعااللغةاالعربيةاعىلاالشبكةاالعامليةا62)ا«الكايف»،او(130ا-128)«اعلماالكتابةاالعربية»(،او81)

ا(.23)الفتوىا

 (.519ا-3/518)ا«مهعااهلوامع»ينظر:ا(ا3)
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 (1)باب من اهلجاء أيضا
شرتكة،امنهاامااهوامناذكراابناقتيبةايفاهذااالباباعدةامسائلامتفرقةالايربطهااترمجةام

اعلماالكتابة،اومنهاامااليساكذلك،اوسأقترصاعىلاالكالماعىلاالنوعااألولافقط:

اكتابةا)الصلوة(او)الزكوة(او)احليوة(ابالواو.ا-املسألة االوىل

ثمااترسمابالواوااتباعااللمصحف،ادوناغريهاامنانظائرها.هذهااحلروفاذكراابناقتيبةاأنا

اذكراقولنيايفاتعليلاذلك:

اإىلاالواواشيئا.اميلوهناأهنااكتبتابالواواعىلالغاتااألعراباالذيناكانواايُاا-األول

اأهنااكتبتاكذلكاعىلااألصلاحيثاإناأصلااأللفافيهااواو.ا-الثاين

ثماذكراأنااألحباإليهاأنايكتباكلاذلكاباأللف،الولاماايفاخمالفةاأهلاعرصهاإذااعتادواا

؛افإهنااحينئذاكتابةاهذهااألحرفاالثالثةابالواو.اوه ذاامااملاُيضفايشءامناهذهااحلروفاإىلاضمري 

ا.(،اوهلماجراصالتك)وا(صاليتتكتباباأللف،افيكتب:ا)

اكتَاناأنايُااملعارصووالذياعليها ا.(2)هاوغريِاااحلروِفاذلكاباأللف،الافرقابنياهذهااباكلُّ

احذفاوإثباتااأللفايفا)أهيا(اإذااَولِيَهااساكن:ا-املسألة الثانية

ااذكراابن االرجل(.اوحكىااَثَبَتْتااساكناتالهاقتيبةاأنااأللفايفا)أهيا(اإذا )كامايف:اأهيا

ااختالفااملصاحفافيها،اولكناملايرتاباعليهاحكامافيامايتعلقابالكتابةاالصطالحية.

اكتبااإلمالءاعناوهذااهوااملعمولابهايفازماننا،اكامايُا شاَهدايفاكتاباتاالكتاب،اوِمناُخلُّو 

اذكرها.

ا)إًذا(ااملنونة:ا-ة الثالثةاملسأل

الرسما اموافقة احال؛ ايفاكل ابالنون، اباأللفال اتكتب ااملنونة ا)إًذا( اأن اقتيبة اابن يرى

اباأللفايفاكلاحال؛افكتبتاعىلاالوقف؛اكنوناالتوكيدا املصحف،اوأيضااألناالوقفاعليها

ا.الفًظاوإذااوصلتاوصلتابنون ااخلفيفة.ا

                                         
 (.254ا-247«ا)أدباالكاتب»ينظر:ا(ا1)

 (.177ا-175)ا«علماالكتابةاالعربية»(،او54)ا«قواعدااإلمالء»(،او145)ا«املطالعاالنرصية»اينظر:(ا2)
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ابالنونادائام.كتابتهااوَمناوافقهاِمناا(1)مااذهباإليهااملَبدونالحظاأنهايفاكالِمهاالسابقاَيُردُّا

اينبغياا(2)ثماحكىاعناالفراء اوهواأنه اوسطا، أناااملستقبَلااالفعَلاااملنانصباهبمذهبا

اايكتبهاابالنون؛افإذااتوسطتاالكالم،اوكانتالغوا،اكتبتاباأللف.

؛اتفريقاابينهااوبنيا)إَذا(اويفازماننااصاراالغالباكتابتهاابالنونادائام،اعىلامذهبااملَبد

اباأللفاعىلارأيا ايكتبها امن ااملعارصين اومن االكلمة. انفِس اِمن اأصٌل اوألهنا ااملنونة، الغري

اءا(3)املازين وابناقتيبة،اوقليلوناجداامنهماخيتارونامذهَباالفرا
ا.(4)

  

                                         
إماماالعربيةاببغدادايفازمنه،اوأحداا،حممدابنايزيدابناعبدااألكَباالثاميلااألزدي،اأبواالعباس،ااملعروفاباملَبدا(1)

ا(.461ا-8/145)ا«األعالم»هـ.اينظر:ا286تويفاسنةاأئمةااألدباواألخبار.ا

 .ا«ولقبها)املَبد(ابفتحاالراءااملشدداعندااألكثر،اوبعضهمايكرس»:ا(1/92)«اتاجاالعروس»قالاالزبيديايفا

اإمامابـ)الفراء(،ااملعروفاأبوزكرياء،ا،(منقرابنياأو)اأسدابنياموىلاالديلمي،امنظورابنااهللاعبدابنازيادابناحييىا(2)

هـ.اينظر:ا207وأخبارها.اتويفاسنةااالعربابأياماعاملا،افقيه،امتكلم،األدباوفنوناواللغةابالنحواوأعلمهماالكوفيني،

 (.146ا-8/145)ا«األعالم»

تويفااأحدااألئمةايفاالنحو،امناأهلاالبرصة.ا،املازين،امنامازناشيبانا،(ابكرابناحممدابناحبيبابنابقية،اأبواعثامن3)

 (.2/69)ا«األعالم»هـ.اينظر:ا249سنةا

ا4) ا( او278ا-276)ا«يةاملطالعاالنرص»ينظر: او54)ا«قواعدااإلمالء»(، اوالرتقيم»(، او74)ا«اإلمالء علماالكتابةا»(،

 (.317(،اوفتاوىاجممعااللغةاالعربيةاعىلاالشبكةا)الفتوىا140)ا«العربية
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 (1)باب ما يكتب بالياء واأللف من األفعال
)كاماهوامعروف(اااأللفاللينةبابانااللذانابعده،اويتعلقاباأللفااللينة،اوكذااالهذااالبابا

اِمناذلكاباباامستقال. اتكونايفااألسامء،اويفااألفعال،اويفااحلروف،اوقداخصصاابُناقتيبةالكلٍّ

فإناافُينَظُراإىلاأصلها؛اوقداذكرايفاهذااالباباأنااأللفااللينةاإناكانتالمااللفعلاالثالثي

اكاناواًوااكتبتاباأللفا)نحو:اغزا(،اوإناكاناياًءاكتبتابالياءا)نحو:اقىض(.

وذكراأيضااأنامااحلقتهاالزيادةامناالفعلايكتبابالياءامطلقا،اولاُينظراإىلاأصله،انحو:ا

اا.و)ُيدَعى(؛اوذلكاألنهايصرياإىلاالياءا)أْلـَهى(

ادخلتاع اأناالفعلاإذا ادوناالنظراإىلاوذكراأيضا امطلقا، اياء األفاالثننياكتبتاألفه ليه

اأصلها،افتقول:ا)يغزيان(،او)يدعيان(.

وهذااكلهامااملاُيضفايشءامناذلكاإىلاضمري،افإناأضيفاإىلاضمريافإنهايكتباباأللفا

اكاماسيذكرايفاآخراالباباالتايل.-مطلقاا

ا.(2)كتابةااملعارصةالاخيتلفاعامايفومجيُعامااذكرهاابناقتيبةايفاهذااالبابالا

 فائدتان:

لف؛األناأنااألصلايفاكلاذلكاأنايكتباباأليفارشحهاا(3)السعدياذكرا-الفائدة األوىل

اللفظاإناماهواباأللف،اولكناكتبتاذواتاالياءابالياءاللفرقابنيااأللفااملنقلبةاعناالياءاواملنقلبةا

أناحكماالسماوالفعلايفاهذااا.اكاماذكرعناالواو،اوكاناالفرقايفاالياءاألهنااأخفامناالواو

ا.(4)واحد،اإلاأنناانرصفامناالسمافعالافياماأمكنافيهاالترصيف

                                         
ا(.256ا-255«ا)أدباالكاتب»ينظر:ا(ا1)

 (.142ا-141)ا«كتابةاالعربيةعلماال»(،او22ا-21)ا«قواعدااإلمالء»(،او315ا-313)ا«جمموعةاالقرارات»ينظر:ا(ا2)

اتويفاسنةاا(3) امشاركايفااحلديث. امقرئ، اوالنحو، اعاملابالعربية اسليامن، اأبو االسعدي، االغرناطي، ابنايزيد داود

 (.564ا-1/563)هـ.اينظر:ابغيةاالوعاةا573

 (.88)للسعدياا«رشحاأدباالكتاب»ينظر:ا(ا4)
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مااجيباا:ناحيثاالنقطاوعدمهاعىلاثالثةاأقساممالياءاذكرااهلورينياأناا-الفائدة الثانية

اومااجيوزافيهاااألمران.،اومااجيبانقطها،اإمهاهلا

اااملتوسطةااملصورةابدلاعناوكذ،اعنااأللفهىااملتطرفةاالواقعةابدلاا-فالقسمااألول

أواكانتاأواياء،ااأواكانتامنقلبةاعناواو،اأصليةاياءاحمضة،اسواءاكانتااهلمزةافالاُتبدل،امهزة

وكانتاالعنياا(مفاعل)بدلاعنامدازائدايفامفرده،اأواكانتايفامجعاعىلاا(فعائل)عىلاايفامجع ا

انعم.اهواالكثري،اأواحتتهاوفوقاالياءاااهلمزةاعالمةإناماتوضعا،الاتنقطاذلكمجيعاايفف،امهزة

وكذااإذااكاناالسما،اصحتافيهاالياءاوملاتعلايكتبابالياءااملحضةا(َلاعِافَا)إذااكانااسماالفاعلامنا

األنهالايعرفاأصله.ا؛غرياعربىا(فاعل)الذياعىلاوزنا

ىلاوزنامااجيبانقطهااولاجيوزامهزها،اوهياالواقعةايفااجلموعاالتياعا-القسماالثاين

ا.ةلَااعَافَاتاالتيايفااملُاءاومثلاذلكااليا،ااملعتلةاالعنيا(أفاعل)أواا(مفاعل)

مااجيوزافيهاااألمران،اوهيااملهموزةاالواقعةابعداكرسة،اسواءاكانتاهىاا-والقسماالثالث

ا.ياءاحمضةااجلوازاقلبه؛ا،افأنتاباخليارابنيامهزهااونقطهاأوامفتوحةاساكنة

ملثلثاباحلركاتاالثالثاأنهاجيوزااجلمعابنيااهلمزاوقياساجتويزهماشكلااحلرفاا

اا.(1)واإلبدالا،والنقط،انظرااللوجهني:االتحقيق

او اقالوا: ابالقاهرة االلغوي ااملجمع اقرارات ا)غريا»يف االياء ابصورة االلينة ااأللف ترسم

ا.(2)«منقوطة(.اأمااالياءافتنقطاللفرق
  

                                         
 (.420ا-415)ا«املطالعاالنرصية»ينظر:ا(ا1)

 (.313)ا«جمموعةاالقرارات»اينظر:(ا2)
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 (1)باب ما يكتب باأللف والياء من األمساء
ذكراابناقتيبةايفاهذااالباباأناكلااسمامقصوراثالثياُيكتبابالياءاإناكانايائيا،اوباأللفا

اهايائي.بالياء؛األنى(ادَاهاواوي،اويكتبا)اهلُاباأللف؛األنا(افَاقَا)كتبايفإناكاناواويا.ا

نظراهلااإلمالةافيهاأحسناأمال؛افإناكانتافيُاااأللفاثماذكراأنهاإذااأشكلاعىلاالكاتباأصُلا

اأحسناكتبهابالياء،اوإلاكتبهاباأللف،اإىلاأنايزوالااإلشكالاعنهاويقفاعىلااحلقيقة.

؛األنا(رحى)ا:نحووذكراأنهاإذااوردااسماقداُثنيابالياءاوبالواوافإنهايعملاعىلااألكثرااألعم،ا

اأناُيكتبابامايوافقارحيت)ا:ومنهمامنايقولا(رحوت)ا:مناالعربامنايقول (،اونراهاَيسَتِحبُّ

االعالية،اوهكذاايفانظائرها.االلغةااللغةاالعالية،افمثالانراهايفا)رحى(ايستِحباكتابَتهاابالياءاألهنا

انحو:ا اإىلاأصله، انظر اغري امن اأحرفايكتبابالياء اثالثة اجاوز امقصور اكل اأن اذكر ثم

لااأللفاياء؛افحينئذاتكتباألفا،انحو:ا)الدنيا(؛ا)أعمى(؛األنهاإنامايثنىابالياء.اإلاإناكانامااقب

االسمكراهةااجتامعاياءينايفاآ اباستثناءا)حييى( اعىلاكتابتهاخراالرسم، افإناالكتااباأمجعوا ؛

ابالياء،اوملايتبعواافيهاالقياس،اولعلهمافعلوااذلكاموافقةاللمصحف.

انيايفاآخره.وكذلكاذكراأنا)شأى(ايكتبابالياء،امعاأنهاواوي؛اكراهةااجتامعاألف

إناكاناا–ثماذكراأناكلامجعاليسابينهاوبنياواحِدهايفااهلجاءاإلااهلاءامنااملقصوراا

مجعهابالواواكتباباأللفا)نحو:ا)قطا(،اجيمعاعىلا)قطوات((،اوإناكانابالياءاكتبابالياءا)نحو:ا

ا)احلىص(،اجيمعاعىلا)حصيات((.

ذايكتباباأللفامطلقا،انحو:اوهذااكلهامااملاُيضفايشءامناذلكاإىلاضمري،افإنهاحينئ

ا)عصاك(او)قناتك(،اوقداخالفاالكتاابايفاذلكامااوقعايفااملصحفابخالفاذلك.

اعليهاالكتابةااملعارصة ا.(2)ومجيُعامااذكرهاابناقتيبةايفاهذااالبابالاخيتلفاعاما

                                         
 (.260ا-256«ا)أدباالكاتب»ينظر:ا(ا1)

 (.142ا-141)ا«علماالكتابةاالعربية»(،او21ا-19)ا«قواعدااإلمالء»ينظر:ا(ا2)
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وقداذكراالسعدياأنااألصلايفاكلاذلكاأنايكتباباأللف؛األنااللفظاإناماهواباأللف،ا

بتاذواتاالياءابالياءاللفرقابنيااأللفااملنقلبةاعناالياءاواملنقلبةاعناالواو،اوكاناالفرقاولكناكت

ا.(1)يفاالياءاألهنااأخفامناالواو

ا

                                         
 (88)للسعدياا«رشحاأدباالكتاب»ينظر:ا(ا1)
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 (1)باب احلروف اليت تأتي للمعاني
قتيبةاذكرافيهامااا،اإلاأناابنهذااالبابايفااألصلايتناولااأللفااللينةايفاحروفااملعاين

هذهااألشياءامعااحلروفاالهايفاذلكاأنايقال:اإنامااستجازاذكرَااووْجُهاالعذرِااليسامنااحلروف.

ا.(2)ملضارعتهااهلاابالبناء،اوعدماالترصف

اوقداذكراابناقتيبةاأنا)عسى(ايكتبابالياء؛األنهايائي.ا

اإلمالةافيهااأحسناوأفصحامناالتفخيماثماذكراأنا)بىل(او)متى(او)أناى(اتكتبابالياء؛األنا

ا(.(3))واملرادابالتفخيمايفاهذاااملوضعاالفتُحا

االقياُساأنايكتبناباأللف؛األنااإلمالةالاجتوزافيهن،ا وذكراأنا)عىل(او)إىل(او)لدى(

ا(.يَلَّاولكناكتبنابالياءاألنااأللفافيهااتصبحاياءاعندادخوهلاماعىلاضمري،افيقالامثال:ا)عَا

اأناوذكراأنا)كال كتبااباأللفاإذااولياارافعاا)نحو:ات(او)كلتا(اقدااخُتلفافيهام،اواسَتَحبَّ

رأيتاكىلا((،اوبالياءاإذااوليااناصبااأواخافضاا)نحو:ا)أتايناكلتاااملرأتني)وا(أتايناكالاالرجلني)

((؛اوذلكالتفريقاالعربابينهامايفااللفظامعاالضمري؛افإهنمامررتابكلتىااملرأتني)وا(،الرجلني

اَفُظوااهبامامعاالرافعاباأللف،اومعاالناصباواخلافضابالياء.لَا

،اإلافياماذكرهامنااخلالفايفااملعارصونومااذكرهاابناقتيبةايفاهذااالباباهوامااعليها

ا.(4)ولياارافعااأماناصبااأماخافضاسواءاادائام،اباأللفيكتبوهناماااملعارصينإناف)كال(او)كلتا(،ا

  

                                         
 (.262ا-260«ا)أدباالكاتب»ينظر:ا(ا1)

 (.127ا-2/126)ا«القتضاب»ينظر:ا(ا2)

 (.2/229)ا«ايفاالقراءاتاالعرشالنرش»ينظر:ا(ا3)

 معااحلاشية(.ا142)ا«علماالكتابةاالعربية»ينظر:ا(ا4)
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 (1)ماع الساكننيباب ما نقص منه الياء الجت
َناابُناقتيبَةاهذااالباباعدةامسائلاتتعلقابحذفاالياءامناالسمااملنقوص.. اضمَّ

خطًّاايفاحالتياالرفعاواخلفص؛ااستثقالاملجيءاالضمةابعداالكرسةاامنهاحتذفاافذكراأهن

ةاوياء،األناأكثراالعرباإذااوقفوااعليهايفاالرفعاواخلفضاوقفوااوالياء،اوجميءاكرسةابعداكرس

وكذلكاماالاينرصفاا(.نحو:ارأيُتافاضًيا(،اويفاالنصبايثبتوناالياءا)نحو:اهذااقاضبغرياياءا)

وهذاامااملاُيضفايشءامناذلكاإىلااسماظاهراأواضمري،افحينئذا.ا()نحو:اَجَوار امنااملنقوصا

وكذلكا.ا؛األناالتنوينايذهبامعااإلضافةافرتداالياءالقوماوراميهم(اثبتتاالياء،انحو:ا)جاءاقايض

إنادخلتاأداةاالتعريفاعىلايشءامناذلكاثبتتاالياء،انحو:ا)جاءاالقايض(،اوقداجيوزاحذفها،ا

وليساهذاابمستعملايفازمناابناقتيبةاإلايفاكتابةااملصحف.اإلاإناكانتاالياءامثقلةافحينئذالا

(.جيوزاحذفها،انحو:ا)أما اينا

وليساسبيُلهااسبيَلاا.(لثمنياليالاخلون:ا)نحووتثبتاياءا)ثامين(اإذااأضيفتاإىلاالليايل،ا

(اأيامنسوباإىلااليمن؛اخففتاياءا (ايفامنعاالرصف؛األنا)ثامنيا(ابمنزلةا)رجلايامن  )جوار 

اُذكِر.إذاكانتاعىلامااا(ثامنيا)فرصفااالنسبافيهاوأحلقتااأللفابدلامنها،

اونحوُا الاخيالُفاالنطَقاولكناهذا ربامااألْوىَلاعدُماا–هاممااجيريافيهااللفطاعىلانحو 

وعلامءاالكتابةاإناماينصوناعىلامااخالفااألصلاوخرجاعنااإدراجهاضمنامباحثاعلماالكتابة؛

اا.(2)مطابقةااملرسوماللمنطوق

ا.(3)وعىلاكلاحال،افاماذكرهاابناقتيبةايفاهذااالباباهوااملوجودايفاالكتابةااملعارصة
  

                                         
ا(.262«ا)أدباالكاتب»ينظر:ا(ا1)

 (.114)ا«علماالكتابةاالعربية»(،او379)ا«املطالعاالنرصية»ينظر:اا(2)

ا(.378ا-375)ا«املطالعاالنرصية»ينظر:ا(ا3)
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 (1)باب األمر باملعتل من الفعل
ذكراابناقتيبةايفاهذااالباباأناصيغةافعلااألمرامناالفعلااألجوفايسقطافيهااحرفاالعلةا

االجتامعاالساكنني،انحو:ا)َخْف(،افإذااأسنداالفعلاإىلاضمرياتثنيةاأوامجع ا ا-اللمؤنثاأواخطاب 

االعلة،انحو:ا)خافا(،او)خافوا(،او)خايف(؛اوذلكالزوالاعلةااحلذف.ااحرُفاُردَّا

اوذكراأناالفعلاالثالثيااملهموزا)نحو:اأَمَر(اإذااصيغامنهااألمراففيهاوجهان:ا

إجرؤهاجُمرىاغريااملهموز،اوحينئذالابدامناإدخالامهزةاوصلاعليهالسكونافائهاا-األول

احينئذ،افيقال:ا)اؤُمْر(.

ااطافائهاوالبتداءابعينهامضمومًة،افيقال:ا)ُمْر(.إسقا-الثاين

اوذكراأناالثايناهوااملستعمل.ا

وذكراأناهذااالنوعامنااألفعالاإذاادخلتاعليهاواواأوافاءاثبتتافاؤهالفظااوخطًّا،افيقال:ا

اَو)ْأُمْر(،او)َفْأُمْر(.

اويستثنىاممااسبق:

َأْل(او)َسْل(،ااتصلتابهاالواواالفعُل:ا)َسَأَل(،افإنهامستعملافيهاالوجهان،افيقال:ا)اْسا -1

ا ا)َسْل(اعنداعدماالتصالابواواأوافاء؛ااتباعااملاايفااوالفاءاأمال،اواستحبَّ ابُناقتيبَة

 القرآن؛افإنهاكتباكذلكاعندمااملايتصل.

 الفعُل:ا)أَكَل(،افليسامستعَملافيهاإلاإسقاُطافائه؛ااتصلتابهاالواواوالفاءاأماملاتتصال. -2

 فاملستعملافيهااإلمتام،ايفاالتصالاوعدِمه.الفعُل:ا)أَجَر(،ا -3

اتزاداعليهاهاءاالسكتاعندا ثماذكراأناالفعلاالثالثيااللفيفااملفروقاإذااصيغامنهااألمُر

الوقفالفظااوخطا،اوعنداعدماالوقفاخطاالالفظا؛األنهالاتكوناكلمةاعىلاحرفاواحد،افإنا

ااحلذَف،اوإنااتصلتابها)ُثم(اأحلقَتااتصلتابهافاءاأواواواجازاإثباُتااهلاءاوحذُفها،اواستحَا بَّ

ابهااهلاء؛األنا)ثم(احرفامنفصلاقائمابنفسه.

                                         
 (.262«ا)أدباالكاتب»ينظر:ا(ا1)
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(اوكذاا ،اوُشدَّ (اإذااصيغامنهااألمراجازافيها)ُردَّ ،اوَشدَّ ثماذكراأناالثالثيااملضعفا)نحو:اَردَّ

ا(،اوكذاا)اْرُدْد،اواشُدْد(،اوإذاااتصلابهاضمرياتثنيةاملاجيزافيهاإلاالوجهااألول،افيقال:ا)ُردَّا ا،اوُشدَّ

ااتصلابهاواوااجلامعة،ابخالفامااإذاااتصلتابهانوناالنسوة،افحينئذاملاجيزافيهاإلاالوجها إذا

االثاين،افيقال:ا)اْرُدْدَن،اواشُدْدن(.

افيهاإلايفاأمرين:ا(1)وكلاهذااالذياذكرهاابناقتيبةاملاخيالفهااملعارصون

اواأواالفاء،افإنامنااملعارصينامنايقدمها،اتقديماصيغة:ا)َسْل(اعنداعدمادخولاالوا-األول

اومنهمامنالايقدمها.

إجياباإحلاقاهاءاالسكتافياماأوجبافيهاذلك،افإنااملعارصينامنهمامنايوافقه،اا-الثاين

ا امطلقا، ايثبتها ال امن امذهَباومنهم ايؤيد ااملتقدمنياما اكالم امن اوقفتاعليه ايفاما اوملاأجد

ا.(2)عىلاأناهذااخطأٌابلاإنابعضاالعلامءانصاالتاِركِيها،ا

  

                                         
ا(ا1) االعربية»(،او88)ا«اإلمالءاوالرتقيم»(،او54)ا«قواعدااإلمالء»(،او145)ا«املطالعاالنرصية»ينظر: ا«علماالكتابة

 (.177ا-175)

 (.98ا-97)ا«املطالعاالنرصية»ينظر:ا(ا2)
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 اب اهلمزأبو

 :توطئة
اامناأكثراموضوعاتاالكتابةاتعقيدا،اإناملايكناأكثَرهااعىلااإلطالق.إناموضوعااهلمزةا

باجتهاد؛اَصُعَباايفاالصدراتـَْخرجاةٌاَْباملََّااكانتااهلمزةاأبعَدااحلروِفاخمرجا،اوكاناهلاانَاو

مناالعرباخيففوهناايفانطقهم،اوبعضاالعرباكانواايتحملونااكاناكثريالنطُقاهبااوَثُقل؛اوِمناَثما

اف اوحيققوهناما امناالثقلاوالصعوبة االيها اإلاأن ا. ايفاأولاكلَّ اتـخفيفها اعىلاأناعدم اأمجعوا

ناللدارساأنايميزابنياوهذااالتنوعايفانطقااهلمزةاانعكساعىلاطريقةارسمها.اويمكا.(1)الكلمة

امذهبنيالرسمااهلمزةالدىاكتااباالعربيةااألوائل،اومها:

اوبأياامذهب أهل التحقيق: -1 احيثاوقعت، األفا ااهلمزة ااملذهبابكتابة ويتمثلاهذا

 .(2)حركةاحتركت

الااهاويتمثلايفارسمامذهب أهل التخفيف: -2 األهنا ا)نظرا امطلقا يفاأولاالكلمةاألفا

 .(3)الصوتاالذياخيلفهااعنداالتخفيفاواوااأواياءاأواألفاا(،اورسمِافايفامذهباالفريقنيخفَّاـت

الكونِا اَنْسَخااملصاحفازمَناوأكثرارسمااملصحفاورداعىلاالتخفيف؛ االذيناَوُلوا هالغَة

ا.(4)وهماقريش  اخلليفةاالراشداعثامنابناعفان

ااألْوىل:اوالكتاابابنواااخلطايفااألكثراعىلاحسباتسهيلها؛العامَلنْياَجَعاَلاذلكاهو

 أناالتسهيلالغةاأهلااحلجاز،اواللغةااحلجازيةاهياالفصحى.ا-أّوهلام

 .(5)أنهاخطااملصحفا-وثانيهام

                                         
 (.146ا-145)ا«علماالكتابةاالعربية»(،او3/541)ا«الكتاب»(،او9/107)ا«رشحااملفصل»ينظر:ا(ا1)

ا«لبناالرساجا«كتابااخلط»(،او46ا1ج)ا«ناعةااإلعراب/رس»(،او3/136)(او2/230)ا«معايناالقرآن»ينظر:ا(ا2)

 (.147ا-146)ا«علماالكتابةاالعربية»(،او146،ا117،ا107)

 (.147)ا«علماالكتابةاالعربية»(،او1/46)ا«ناعةااإلعراب/رس»ينظر:ا(ا3)

 (.148)ا«علماالكتابةاالعربية»(،او151)للدايناا«املحكم»ينظر:ا(ا4)

 (.406ا-3/405)ا«مهعااهلوامع»ينظر:ا(ا5)
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ا اقبلااخلليلابناأمحدوملاتكن اعالمة ايفاأولاللهمزة اجمردة األفا اقبله افكانتاترسم ،

استخدماا،اوواوااأواياءاأواألفاايفااملواضعااألخرى،احسبامااتؤولاإليهايفاالتخفيف،اوقدةالكلم

هلااناقطوااملصاحفانقطةاصفراءاتوضعافوقااحلرفاللدللةاعىلااهلمزة،اثمااخرتعاهلاااخلليلا

ااخلاصة ااعالمتها ابرسمااملعروفة ااألوىل االقرون ايف االناس اواقتدى االنقطة. امكان لتوضع

املصحف،اوحافظوااعىلارسماالكلامتاكاماوردتافيه،الكنارسمااهلمزةايفااملصحفاعىلا

تخفيفاكانالايسعفاأهلاالتحقيقاعنداالقراءةايفااملصحف،اومناهنااابتكراعلامءامذهباأهلاال

ااألمراعىلاالذيناحيققونااهلمزةايفا العربيةاطريقةاحتافظاعىلارسماالكلامتااملوروثاوُتيرسا

نطقهم،اوذلكابوضعاعالمةااهلمزةاعىلااأللفاأواالواواأواالياءاالتياتنطقامكانااهلمزة،اومناهناا

الستخداماهذاااملذهبايفارسمااهلمزة،اوانترشامذهباأهلاالتحقيقايفاكتابتهااألفااستقرايفا

يقولوناعندارسمااهلمزة:اإنهاجيرياعىلالغةامناخيففاكتابةايفاكلاموضع،اوصاراعلامءاال

وماااستقرايفاالستخدامايفارسمااهلمزةاجيمعايفاالواقعابنيااملذهبنياالقديمنيا»ا.(1)اهلمزة

ا.(2)«فهوايستنداإىلامذهباأهلاالتخفيف،اكاماأنهايراعيامذهباأهلاالتحقيقللعربايفارسمها،ا

اا اكلها: االقضية صا املخ  انرصااهلوريني اقال ااحلروفالغةا...»وقد ايفارسم اله املنظور

ا.(3)«التخفيف،اويفاالشكلالغةاالتحقيق

كانتاوإناقواعدارسمااهلمزةااستقرتابشكلاعامامنذابدءاالتأليفايفاعلماكتابةاالعربية،او

هذهاالقواعدا)كاماذكرنااآنفا(اتستنداإىلاطريقةاتـخفيفااهلمزةاالذيايتنوعاتبعااملوقعهااوحركتهاا

وحركةامااقبلها،اونظراالوجوداأكثرامناصورةالتخفيفااهلمزةايفابعضااحلالتافقداانعكسا

ذلكاعىلاطريقةارسمها؛افتعددتامذاهباالعلامءايفارسمااهلمزةايفاعددامناالكلامت،الكنا

اكادارأياالعلامءايتفقااآلناعىلاتلكاالقواعد.اي

                                         
 (.149ا-148)ا«علماالكتابةاالعربية»ينظر:ا(ا1)

 (.149)ينظر:ااملصدراالسابقا(ا2)

 .(218ا)ا«املطالعاالنرصية(ا»3)
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قواعدارسمااهلمزةااهافيا،اعالج(1)موضوعااهلمزةايفامخسةاأبوابتناولاابُناقتيبةاوقدا

متوسطًةاومتطرفًة،اكاماعالجااختالفاالقدماءايفارسمااهلمزةااملتطرفةاالتياتصرياوسطاامعاهاءا

نااألفعالااملاضيةاواملضارعة،اورْسَمهااالضمري،اوعالجاكذلكارسمااهلمزةايفامهموزاالعنيام

ا.(2)يفامهموزاالالمايفااملضارع.اوخصصاجانباامناحديثهاللمختلفافيهامنارسمااهلمزات

ابشكلاأيرساحتىايسهلا ااألبواِبامعاترتيبها اذكرهايفاتلكااخلمسِة اما وسأذكراخالصة

ااستيعاهبا.افأقول:

 اهلمزة املتوسطة: -أوال

حلرفااملجانساحلركةامااقبلها؛افإناكانامااقبلهاامفتوحااإناكانتاساكنةاكتبتاعىلاا -1

كتبتاعىلاألفا)نحو:اَرْأس(،اوإناكانامكسورااكتبتاعىلاياءا)نحو:ابئر(،اوإناكانامضموماا

 .(3)كتبتاعىلاواوا)نحو:اُلْؤم(

اكانتامضمومة -2 ااقروا،ااإن ا)نحو: احذفااهلمزة امع اواحدة ابواو ااكُتفي اواو، وبعدها

وذكراأيضااأنابعضاا.ناهذاااحلذفاعليهارسمااملصحفاومتقدمواالكتاابوذكراأ؛ا(4)مستهزون(

ا.«وذلكاحسن»الكتاباكتبهاابياءاقبلاالواوا)نحو:امستهزئون(،اوقال:ا

                                         
اترَجَماهلاابامايأيت:ا(1)

ا.أبوابااهلمزا-1

ا.بابااهلمزةايفاالفعلاإذااكانتاعينااوانفتحامااقبلهاا-2

ا.خراالكلمةاومااقبلهااساكنبابااهلمزةاتكوناآا-3

ا.بابااهلمزةاتكوناعينااوالالماياءاأواواواا-4

 .بابامااكانتااهلمزةافيهالمااوقبلهااياءاأواواوا-5

 (.54)ا«مشكلةااهلمزة»ينظر:ا(ا2)

 .(54)ا«مشكلةااهلمزة»ينظر:ا(ا3)

 .(54)ينظر:ااملصدراالسابقا(ا4)
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اقولاواحدا -3 اوحذفتااهلمزة اواحدة ابياء ااكتفي اياء اوبعدها نحو:اا،إناكانتامكسورة

بعدهااحرفامداكصورهتاااكلامهزةاصورة،اعمالابقاعدة:اياءينااستثقالاجلمع»؛اتستهزين()

 .(1)«فإهنااحتذف

 .(2)م(ئِاَساو)ا(َلُؤمو)ا(سأل)نحو:ا،احركتهااعىلاجمانسِايفامهموزاالعنيااملايضاتكتبا -4

ييس(؛او)،ا(َيلمو)،ا(َيسل)نحو:ا،امهموزاالعنيااملضارعااألجوداأناحتذفااهلمزةامنه -5

 )يسأل(او)يلؤم(او)ييأس(.اابعضاأثبتهااعىلالغةااإلبدالامنها،انحو:ال.اوذكراأنالمصحفموافقةال

 .(3)وذكراأنامثلاذلكاأيضا:ا)مسلة(او)مسول(اونحوها،ايعني:ا)مسألة(او)مسؤول(

بقتافيهااهلمزةابياءاأواواواتكتباصيغةا)َتْفَعلون(ابواوينامهموزاالالمااملضارعاالذياُسا -6

 ا)نحو:اَتُسوون(،اوتكتباصيغةا)ُتفِعلون(ابياءاواحدةاأواواواواحدةا)نحو:اتسيون(.

اواحدة -7 االعنيايستحباأناتكتبابواو ااملهموز ااجلمعاعىلا)أفُعل( انحو:ايفاصيغة ،

 .(4)،انحو:ا)أفس(،اوجيوزااحلذفارأسا)أفؤس(

 اهلمزة املتطرفة: -ثانيا

ايرىاابناقتيبةاماايأيت:

،ا(َكأَلا)نحو:امطلقا،اإناسبقتابمتحركاكتبتاعىلااحلرفااملجانساحلركةامااقبلهاا -1

 .(5)َيْوُضؤ(و)،ا(ينشئو)

ا -2 ااملَْر ...(،اويفااخلفضا)نحو:اِمناقالإناسبقتابساكناحتذفايفاالرفعا)نحو:اإذا

األفايفاالنصبااملنونا)نحو:ا ْف(،اوتلحقها يش(،اويفاالنصباغريااملنونا)نحو:احيباالد 

                                         
 .(167)ا«املطالعاالنرصية»ينظر:ا(ا1)

 .(56)ا«مشكلةااهلمزة»اينظر:(ا2)

 ينظر:ااملصدراالسابق.(ا3)

 .(57)ينظر:ااملصدراالسابقا(ا4)

 .(56)ا«مشكلةااهلمزة»ينظر:ا(ا5)
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االتأنيثابياءا)نحو:ا االتأنيثا)نحو:ااملرأة(اإلاإناسبقتاهاء اقبلاهاء قرأُتاُجزا(،اوتكتباألفا

وة(اأوابألفا)نحو:ااجلََراة(افإهنااحينئذاحتذفاهلَـية(اأ وابواوا)نحو:االسَّ
(1). 

فذكراأنهاكانابعُضاكتااِبازمنِهايكُتُباوإذااصارتااهلمزُةااملتطرفُةاوَسطاامعاهاءاالضمريا -3

اهلمزةاعىلاألفامطلقا،انحو:ا)اهللايكأُله(او)عرفُتاخطَأهم(او)سمعُتابنبإهم(.اوذكراأنابعًضاا

مزةاعىلاحرفامداجمانساحلركتها،انحو:ا)اهللايكلُؤه(او)عرفُتاخطَأهم(اأخراكانايكتبااهل

ا.(2)و)سمعُتابنبِئهم(

ارأَيهايفارسمابعِضاالكلامتاالتيااختلفافيهااالكتاابايفازمنه:ابُناقتيبةااأبدىثما

فذكراأنا)مؤونة(او)شؤون(او)رؤوس(او)َسُؤول(او)َيؤوس(اكتبهاابعضهمابواويناكاما -

َناكاِلااألمرين.ا...،بواواواحدةا)مونة(او)شون(او)روس(اسبق،اوكتبهاابعضهم  وحسَّ

ايفا)املو - ايستِحبُّ ال اإنه ايفاءوقال: ارسمتابه املا اخالفا اتكتبابواوين، اإلاأن ودة(

املصحف،اوعللاذلكابأهناايفااألصلاثالثاواواتاإحداهنامهزةامضمومةاُتبَدلامنهااواٌو،ا

 فإناُحِذَفتااثنتاناُأجِحَفابالكلمة.

ااوذكر - ابياءينأن ابعضهم اكتبها او)زئري( او)بئيس( او)رئيس( اوكتبهاا)لئيم( اسبق، اكام ،

اإليهاذكراأنااملذهبااألولوا...،)ليم(ابعضهمابواحدة؛ااتباعااللمصحف،اأي: أحبُّ
 ا.(3)

ا.(4)مااذكرهاابناقتيبةايفاتلكااألبواباخالصةَاتكاداتكوناهذها

اأَادَابَااذْاعموماامُاماعىلاالقواعداالتيااستقرتاوأماااملعارصونافأرشنااآنفااأهنمايكادايتفقارأهُيا

ِدامذاهبهمايفارسمااهلمزةايفاعددامناالكلامتاالتأليُفا ا.(5)يفاعلماالكتابة،امعاَتَعدُّ

                                         
 .(55)املصدراالسابقاا»ينظر:ا(ا1)

 .(56ا-55)ينظر:ااملصدراالسابقا(ا2)

 (.57)ا«مشكلةااهلمزة»ينظر:ا(ا3)

 (.57ا-54)ا«االكتابةاالعربيةمشكلةااهلمزةايف»وقدااستفدُتاهذهااخلالصةامناكتابا(ا4)

للدكتورارمضاناعبداالتواب،افقدااستقرأاالكثرياا«مشكلةااهلمزةايفاالكتابةاالعربية»ينظراعىلاسبيلااملثال:اكتاب:ا(ا5)

 مناكتباوبحوثااملعارصيناوأورداكثرياامنامذاهبااملعارصينايفاهذااالباب.
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َمنانادىابكتابةااهلمزةاعىلااأللفابكلاحال،اعىلامذهباأهلااوقداُوِجَدايفااملعارصين

ِداال قواعد،اولكناملاَيْلَقارأهُيماانتشاًرااولاقبوًل،االتحقيق؛اتيسريااعىلاالناس،اوتـخلًُّصاامناتعدُّ

اوبقيارأيااجلمهوراهواالسائد.

ادورٌا االلغوية اواملجامع االعلمية اللهيئات اكان اتابارزٌااوقد ااهلمزةااقريريف اكتابة قواعد

،اكتابةااهلمزة،اوهلذاااملجمعاقرارانابشأناقواعدابالقاهرةاويجمعااللغاملوانتشاِرها،اولاسياما

اا.وبينهامابعُضاالختالف،ا(2)م1979،اوالثايناسنةا(1)م1960اماسنةاأوهلُاصدرا

ا اعرٌض ااملذهبوهذا اقتيبة، اابن اذكره ايفاما اوالتقريبااملعارصين االختصار وألجل

ا:اماسبقتقابلانظريهتاافياهناايفانقاطابحيثاأناكلانقطةاسأعرضهاهواأيضا

 اهلمزة املتوسطة: -أوال

 .(3)لاخالف -1

،اوإناكانتا(4)ن(وكتابتهااعىلاياءا)مستهزئعندهمافاألشهرااسوراكانامااقبلهاامكإنا -2

 عىلاثالثةامذاهب:اقدااختلفواافيهافامضموما

،انحو:اأمكنااتصاُلامااقبلااهلمزةابامابعدهااأمالفمنهمامنايكتبهاابواوين،اسواءاا-

االقولاهوااألشهرا.،اقالوا:األنهاهوااألصل)فؤوس(او)رؤوس( ااختاره،اوقداوهذا

ا.(5)قرارهااألولبالقاهرةايفااوياللغاجمعامل

منايكتبهاابواواواحدة،اأيايرسمااهلمزةامفردةاعىلاالسطر،انحو:ا)رءوس(،ااومنهما-

؛افحينئذاترسماعىلاياء،انحو:ا)فئوس(الابامابعدهكانامااقبلااهلمزةاممااُيوَصاإلاإذاا

                                         
 (.309ا-308)ا«جمموعةاالقرارات»ينظر:ا(ا1)

 (.312ا-310)املصدراالسابقااينظر:(ا2)

 (.94)ا«الكايف»(،او152)ا«علماالكتابةاالعربية»(،او308)ا«جمموعةاالقرارات»ينظر:ا(ا3)

 (.159)ا«علماالكتابةاالعربية»(،او308)ا«جمموعةاالقرارات»ينظر:ا(ا4)

ا5) ا( االقرارات»ينظر: او308)ا«جمموعة االعربية»(، ا159)ا«علماالكتابة االلغة اوفتاوىاجممع العربيةاعىلاالشبكةا(،

 (.337العامليةا)الفتوىارقما
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،امامرصيونر،اأكثرهثُاكُاأصحاُباهذاااملذهباواوذلكافراراامنهمامناتوايلااألمثال.

ا.(1)يفاقرارهاالثاينعاالقاهرةامَاوقدااختارهاجَمْا

اقبلاا- اما ابواواواحدةاويضعااهلمزةاعليها،اسواءاأمكنااتصاُل ومنهمامنايرسمها

ااملذاهِباوجوًدا(2)اهلمزةابامابعدهااأمال،انحو:ا)فؤس(او)رؤس( ا.،اوهذااأقلُّ

 .(3)تكتبابياءين -3

 .(4)لاخالف -4

ا،اأواتالإذااتالااهلمزةااملكسورَةاياءٌا،اإلا)يسأل(نحو:اترسماعىلاجمانساحلركتِها،ا -5

 فيهاامذهبني:هلما؛افإنااواواملضمومةَا

اينتجاعناذلكامناتوايلا - اناظريناإىلاما اغرَي ابواويناعىلاالقاعدة، ايكتبها فبعضهم

وهواالظاهراِمناكالِماا.هوااملشهورايفاالعراقاوعددامنااألقطاراألمثال.اوهذااالقولا

 القاهرةايفاقرارهااألول.جممعااللغةاب

لايكتبهااعىلاواو،امستثنيااذلكامناالقاعدةاالسابقة،اقالو:األناكتابتهااعىلاوبعضهما -

واوايرتتباعليهاتوايلااألمثالايفااخلط؛الذااتكتباعىلاالسطرا)نحو:امرءوس(،اإلا

اتكتباعىلانَا افحينئذ ايوصلابامابعده، امنااحلروفامما اقْبَلها اكاناما :ا)نحواة اَْبَاإذا

اأتباعاُكُثر،اأغلبهمامرصيون االقولاله .اوقدااختارهااملجمعامسئول،اومشئوم(.اوهذا

ااملذهباملا االثاين.اواعرتضابعضهماعىلاذلكابأناهذا اللغويابالقاهرةايفاقراره

اامنااملذهبنيااللذيناكاناي ستعملهامااملتقدمون؛اقال:األناالعلامءاالسابقنيايوافقاأيًّ

،اة اَْبَاتابواواواحلدةاملايقصدوااأنااهلمزةاترسماعىلانَاحنياذكرواارسماهذهاالكلام

                                         
ا1) ا( االنرصية»ينظر: او334وا199ا-198)ا«املطالع االقرارات»(، او310)ا«جمموعة ااإلمالء»(، (،ا13)ا«قواعد

 (.91)ا«الكايف»(،او159)ا«علماالكتابةاالعربية»(،او113/«مشكلةااهلمزة»(،او50)ا«اإلمالءاوالرتقيم»و

 (.13)ا«ءقواعدااإلمال»ينظر:ا(ا2)

 (.159)ا«علماالكتابةاالعربية»،او(14ا-13)ا«قواعدااإلمالء»(،او310وا308)ا«جمموعةاالقرارات»ينظر:ا(ا3)

 (.160ا-158)ا«علماالكتابةاالعربية»(،او52)ا«اإلمالءاوالرتقيم»،او(308)ا«جمموعةاالقرارات»ينظر:ا(ا4)
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روناالواواالثانيةاكأهنااموجودةاوُحذفتالكراهةاتوايلااألمثالايفااخلط،اوأنناا إنامايقد 

ا.(1)إناأردناارسمهااعىلالغةاالتخفيفانرسمهااهكذاا)مسؤل(او)مرؤس(،الاكاماسبق

؛اكراهةاون(ء)نحو:اَتُسواالواوين،اوتوضعااهلمزةابنيلاخالف،اصيغةا)َتْفَعلون(اايف -6

 .ا(3)ون(ئ)نحو:اتسياين،اوتكتباصيغةا)ُتفِعلون(ابياء(2)اجتامعاثالثاصورامتشاهبة

 .يكتبوهناابواواواحدةاكامااستحباابُناقتيبة -7

 اهلمزة املتطرفة: -ثانيا

إناسبقتابمتحركاكتبتاعىلااحلرفااملجانساحلركةامااقبلهاامطلقا،انحو:ا)َكأَل(،ا -1

رسمااحلرفا؛اللقاعدةااملشهورةاعندااجلمهوراأنا،اولاَنَظَراحلركِةانفِسها،او)َيْوُضؤ(و)ينشئ(

 .(4)املتطرفامناالكلمةايعتَبابتقديراالوقفاعليه

امنااكاماذكراابناقتيبة،ابمعنىاأهناحتذفاصورهُتااإناسبقتابساكنا -2 لاترسماعىلاأيٍّ

ن،ااحلروفاالثالثة،اولكناترسمامفردةاعىلاالسطرايفاالرفعا ويفااخلفضاويفاالنصباغريااملنوا

ناكاماذكراابناقتيبةاأيضا،اإلاإناكانامااقبلهااألفا)نحو:اجزاًء(ا وتلحقهااألفايفاالنصبااملنوا

 الاتلحقهااألفاالنصب.افحينئذ

تكتبايفاالصحيحاألفا،انحو:افيوافقوناابناقتيبةايفاأهنااأمااإنااتصلتاهبااهاءاالتأنيثاو

يفاالواواواأللف،ابمعنىاأهنمالاجيعلوناهلااايفااملعتلأيضاايفاحذفهااايوافقونه)املَْرأة(،او

صورةاحرفامناحروفاالعلة،اوإنامايكتبوهناامفردةاعىلاالسطر،انحو:ا)مقروءة(،او)قراءة(،اوأماا

اقدااختلفوا:فيفاالياءا

                                         
(،ا16)ا«قواعدااإلمالء»(،او311ا-310وا308)ا«راراتجمموعةاالق»(،او120)لبناالرساجاا«كتابااخلط»ينظر:ا(ا1)

 (.157ا-154)ا«علماالكتابةاالعربية»(،او113)ا«مشكلةااهلمزة»(،او53ا-51)ا«اإلمالءاوالرتقيم»و

 (.158ا-157)ا«علماالكتابةاالعربية»ينظر:ا(ا2)

 (.158)ا«علماالكتابةاالعربية»(،او308)ا«جمموعةاالقررات»ينظر:ا(ا3)

 .(56)ا«مشكلةااهلمزة»(،او310ا-309)ا«جمموعةاالقرارات»وا(،189)ا«طالعاالنرصيةامل»ينظر:ا(ا4)
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نَّةايفامتَسِعامااقبلااهلاءاافمنهمامن - الشكلالرتكزاعليهااالقطعةاعندارفعوااهلاانَبةاكالس 

لتتميزاالياءاالسابقةاعىلااهلمزةابكوهنااياءاحقيقيةاعناالياءااملصورةابدلاعناا؛بالتحقيق

اللتحقيق اللتسهيل،ا،او)هيئة(نحو:ا)مضيئة(،امهزة،انظرا ،افإسقاطاحرفااهلمزةانظرا

 .اوهذاااملذهباهوااألشهر.ووضعاالقطعةانظرااللتحقيق

 .ا(1)اءاالتأنيث،اوهذااقليلومنهمامنايكتبوهنااعىلااملتسعابنياالياءاوه -

ا.(2)لاخالف -3

ا اكالَّ اذاكٌر افهأنا ااخُتلفافيه امما اقتيبة اابن االكلامتاالتياذكرها امذهبااوأما ابيان امع منها

ا:املعارصينافيها

 .سبقاذكرااخلالفافيهاا:)مؤونة(او)شؤون(او)رؤوس(او)َسُؤول(او)َيؤوس( -

 .(3):الاخالفودة(ء)املو -

او)زئ) - او)بئيس( او)رئيس( الئيم( اري(: اعىلااألكثرون ايكتبوهنا اقتيبةما اابن ،ا(4)استحبه

ايكتبوهنااعىلااملذهباالثايناعمالابالقاعدةاالقديمة:ا)كلا وبعُضامتقدمياُكتااِبازمانِنااكانوا

اكصورهِتاافإهنااحُتَذف( اا.(5)،اإلاإناخافوااالتباسهاابغريهامهزةابعدهااحرُفاَمدٍّ

ا  

                                         
االقرارات»(،او215)ا«املطالعاالنرصية»ا(1) اإلمالءا»(،او113وا83)ا«مشكلةااهلمزة»(،او311وا308)ا«جمموعة

 (.169ا-168)ا«بيةعلماالكتابةاالعر»،او«سلسلةارشحاقواعدااإلمالء»(،او18)قواعدااإلمالءا»(،او49)ا«والرتقيم

 .(309ا-308)ا«جمموعةاالقراراتاالعلمية»ينظر:ا(ا2)

 (.91)ا«الكايف»(،او158ا-157)ا«علماالكتابةاالعربية»(،ا113)ا«مشكلةااهلمزة»(،او16)ا«قواعدااإلمالء»ينظر:اا(3)

 (.308)ا«جمموعةاالقرارات»ينظر:ا(ا4)

 (.334)ا«املطالعاالنرصية»ينظر:ا(ا5)
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 اخلامتة
اأ االبحثاأوِرُد االنتائجاالتياتوصلتاإليها،اوسأقترصايفاذلكاعىلايفاختاماهذا ذكرااااااااهمَّ

ايفااجلدولاالتايل: امااوقعافيهااخلالفابنياابناقتيبةاواملعارصين،اوهااهياباختصار 

 مذهب املعارصين مذهب ابن قتيبة املسألة

 إثبات وحذف األلف من 

 )بسم اهلل(

اَعَدَمه،ا اأو
ِ
االبتداء اعىل املدار

دئاهبا،اوالعكسافتحذفاإذااابت

ابالعكس

اأوا االبسملة اكامل اعىل املدار

اكملت،ا اإذا افتحذف عدِمه،

اوالعكسابالعكس

اشرتاُط كون  البنوة  حقيقيًة 

حلذف ألف )ابن( الواقعة بني 

 علمني متصلني

الايشرتطوناذلكايشرتطاذلك

دخول مهزة االستفهام عىل 

 مهزة القطع

اوجيوزا امطلقا، ابألفني تكتب

اهاحركتِااسِابمجانِااهارَايتصو

اكالاالوجهنيامعمولابهاعندهم

تزادابعداكلافعلاآخرهاواو،اواوا زيادة ألف الفصل

امجاعةاكانتاأماغريهاا

تزادابعداواوااجلامعةااملتطرفةا

افقط

حذف األلف من )يا( الندائية 

 الداخلة عىل األعالم

ا اَعَلم  اعىل ادخلت اإذا حتذف

اوملا اغرياممدودة اهبمزة
 
مبدوء

احيذفامنهايشء

اذكرهااكثرأ اتنصاعىلاما كُتبِهم

منهمامنايشرتطاأناوابناقتيبة،ا

اثالثةاأحرف.افوقيكوناالعلما

ااعىلاإثباهتلكناكثريامناالُكتاابا

عدد األلفات التي تثبت يف 

 )قراءات( ونحوها

ااهلمزة،ا اقبل االتي األفان: تثبت

اوألفااجلمعاالتياقبلاالتاء

اي اواألكثر ابنااوافقوناألشهر

اا اويضعون اعىلاقتيبة، هلمزة

اوبعضهما ااأللفني، ابني السطر

يكتبهاابألفنياأيضااولكناجيعلا

ابدلا ة، اَمدَّ االثانية ااأللف فوق

اكتابةااهلمزةامفردًةا
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الفعل املمدود إذا اتصلت به 

 ألف االثنني

اورباماايكتبابألفني ابألفني، ايكتبوهنا أكثرهم

ااأللفا ابإثبات ابعُضهم كتبها

ا األف  اثم امدة،اااألوىل عليها

ايكتبهاابألفاواحدةاوبعضهم

ااستعامله،ا األلف يف األسامء األعجمية ايكثر اما ايف حتذف

اباستثناءا اذلك، اغري ايف وتثبت

ا)داود(افالاحتذفامنه

اإىلا اعندهم ااحلذفاكثريا كان

اقريب،اثماأصبحااإلثباُتا وقت 

اهواالشائعاواألكثر

ة   ن  األلف يف األسامء التي عىل ز 

 )فاعل(

اما ايف احسن اوإثباهتا احذفها

ا ااستعامُله، ايدخلهااإليكُثُر ما

اُكتِبا اإن افهو اوالالم األلف

معهاماُكتبابغرياألف،اوالعكسا

ايكثرا ال اما اوأما بالعكس.

ااستعاملهافالاحذَفايفايشءامنه

ايثبتوهناا امتقدموهم كان

وحيذفوهنا،اثمااختفىااحلذفا

يفامتأخرهيم،اوبقيا)احلارث(ا

ا اُيعَملااحالةًااُمدةًاونحُوه خاصًة

االوجه افيها أشهر،ااواحلذُفاان

اثماصاراأمرهاإىلااإلثباتاأيضا

األلف يف األسامء التي يف 

 آخرها ألف ونون زائدتان

احسنا اوحذفها احسن، إثباهُتا

الكنا ااستعامله، اكُثر اما يف

ليسافيهاماا)شيطان(او)دهقان(

اإلااإلثبات

اماا اكثريا امتقدموهم كان

حيذفوهناامماااشتهرااستعامُله،ا

اح ااإلثباُت اَغَلَب اصاراثم تى

االعملاعليه

 األلف يف مجع  السالمة م ن

 صيغة  )فاعل(

جيوزااحلذفاواإلثباتايفاماا

امنا اكان اما اإل ااستعامله، يكثر

اوكذاا اوالياء، االواو ذوات

ااملضاعف،اففيهااإلثبات

ايفا اخمتلفني امتقدموهم كان

حذفهااوإثباهتا،اثماصاراالعمُلا

ابَأَخَرة اعىلااإلثباتا

ا

اوإثباهتا،ا ث الساملاأللف يف مجع املؤن احذفها جيوز

األٌِفا افيه اكان اما ايف واحلذف

اُأخرىاأجَود،اوالعكسابالعكس

ا

احذفهاا ايف امتقدموهم اختلف

ابَأَخَرة ا االعمُل اثماصار وإثباهتا،

ابقيتا الكن ااإلثبات، عىل

)السموات(احالةاخاصة؛احيثا
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امعا احتى افيها ااخلالف استمر

ااستقرارااألمراعىلااإلثبات

اشاهبهاا منتهى اجلموعاأللف يف صيغة  اوما ا)مفاعيل( يف

اليسا امجع  اإلثباتاأْجَود.اوكلَّ

ااأللفافالا اإل اوبنيامفرِده بينه

اجيوزافيهاحذفها.ا

افإنا اشاهبها اوما ا)مفاعل( وأما

افيها ايقع ال اموضع ايف كانت

االواحداكتبتابغرياألف

االعمُلاعندهماعىلااإلثبات

ا

االعملاعندهماعىلااإلثباتاهإثباهتااوحذفهااحسناكل األلف يف )املالئكة(

فا كانتاحتذفاعندامتقدميهم،اثمااحتذف األلف يف )السالم( معرَّ

ااإلثباتاوانترشا اذلكاظهر بعد

احتىاصاراالعملاعليه

ايفااحتذف ألف )ثالثون( احتذف اكانت ااألمِر أوَل

اإىلا ااألمر اآَل اثم املرفوعة،

اإثباهتا

اتثبتاحتذف ألف )ثامنية(

اب ألف )ثامنون( اأن احيذفهااحكى عضهم

اوبعَضهمايثبتها

اتثبت

امعا )ثامن( األفها اأثبتت اتضف امل إذا

اأضيفتا اوإذا االياء، حذف

افبالعكس

اماا اعىل ااألمر اكان ااألمر أول

االعملا اثماصار اابناقتيبة، ذكره

اعىلاإثباتااأللفابكلاحال

ابواواايكتبابواواواحدة )ناوس( انصاعىلاكتابتها بعضهم

اعنهاا اسكت اوبعضهم واحدة،

احمتملاوسكوهتم
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ااستفهاميةا إثبات ألف )ما( وحذفها اكانت اإذا حُتَذُف

ااجلر،ا احروف اعليها ودخلت

اإلا اكانتاموصولة، وتثبتاإذا

افتنقص اخاصة؛ ايفا)بماشئت(

ايفااحلالني

ا

القاعدةاعندامجهورهماأهنااإذاا

اوُسبقتا ااستفهامية كانت

اوملا امضاف اأو اجر بحرف

اوتثبتا ْبامعا)ذا(احتذف، تركَّ

اذلك. اعدا اما واستثنىاايف

اهلورينيا)بماشئت(اأيضا،اكاما

زاداأهنااقداتثبتايفاالستفهاميةا

امحالاهلااعىلااملوصولة

اأدواتااملعاينا وصل )ما( وفصلها اجاءتابعد إذا

املتألفةامناحرفنيافأكثراُتفَصلا

إناكانتابمعنىاالسم،اوتوصلا

ااحلرف.ا ابمعنى اكانت إن

اوجيوزا ا)حيثام(. ايف وتوصل

او)بئسام( ا)نعام( الوصُلاايف

والفصل،اوالوصلاأفضل.اويفا

ا)عام(اتكتباموصولةامطلقا

منهمامنايوافقاابناقتيبة،اومنهما

ابعضا ايف امعه اخيتلف من

ااحلالت

ْن( بام قبلها وفصلها  وصل )م 

 عنه

اومعا او)ِمن(، ابـ)عن( توصل

اكانتا اإن اتوصل )يف(

اكانتا اإن اوتقطع لالستفهام،

ا)مع(ا اومع ا)موصولة(، اسام

ا.او)كل(اتفصلامطلقا

كانامتقدموهمامنهمامنايصلهاا

امنا اومنهم او)َمن(، بـ)عن(

احيكيا امن اومنهم يفصلها،

ترجيح.اوأغلبهمااالوجهنيادون

االستفهام،ا ايف ابـ)يف( يصلها

اوأنكرهابعُضهم.

امتأخروهم اميالااوأما اأكثر َفُهْم

اإىلاالوصلايفاكلاذلك
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وصل )ال( بام قبلها وفصلها 

 عنه

اكانتاعاملة،ا اإن ابـ)أْن( توصل

اإلاُأظِهرت.او

اوتوصلابـ)هل(.ا

امعا امتقدميهماعىلافصلها أكثر

)أن(،اوأكثرامتأخرهيمايوافقونا

 مااذكرهاابناقتيبة

وأماامعا)هل(افتفصلاإذااكانتا

اكانتا اإن اوتوصل استفهامية،

اأوا االتوبيخ اأو للتحضيض

االتنديم

 يف كلمة واحدةاجتامع الواوين 

 وأوالمها مضمومة

ااألقيَا اُيكَتَب اأن اكثُاس راما

ا امنها اواحدة،ااستعامله بواو

ابواويناأيضا.اوقداُكتَِبا

ا اإثبات اعندهم كالااألحسن

الواوينايفاأغلباكلامتاهذاا

ومجهورهماعىلاكتابةاالنوع،ا

ابواوا او)طاوس( )داود(

الكثرةااواحدة استخفافا

االستعامل اتكتبانا، وقد

،اويفابعضاالكلامتابواوين

اخالف.

 )الليل( و)الليلة(

 

ايك االبعض اأن ابالماذكر تبهام

ايكتبها ااآلخر اوالبعض واحدة،

ابالمني

اكتابتهاابالمني

اكانتايفاأولا هاء التأنيث يف )ورمحة اهلل( اإذا تكتبابالتاء

االكتاباوآخره

اتكتباباهلاءابكلاحال

ا

اويرىااتزاد ألف )مائة( اإبقائها، اعىل اجلمهور

اكثريوناحذفها

ّي( مصغرا  )ُأخ 

 

الواواأنايكوناايكاداالقولابزيادةافيهااالواواتزاد

امنعدًما
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ترسمابالواواإلاإناأضيفتاإىلا الصالة والزكاة واحلياة

افتكتباباأللف اضمري 

اترسماباأللف

ادائام،ااتكتباباأللفايفاكلاحال )إًذا( املنونة ابالنون اكتابتها الغالب

ومنهمامنايكتبهااباأللفادائام،ا

امذهَبا اخيتار امن ومنهم

االتفصيل

يهاأناتكتبااباأللفاإذاااألحباإل )كال( و)كلتا(

ولياارافعا،اوبالياءاإذااوليااناصباا

اأواخافضا

اتكتباناباأللفادائام

ْل( اعدما )س  اعند ا)اسأل( اعىل م تقدَّ

ادخولاالواواأواالفاء

اعدما اعند ايقدمها امن منهم

دخولاالواواأواالفاء،اومنهمامنا

الايقدمها

األمر من الفعل الثالثي اللفيف 

 املفروق

اهاء اعليه الفظاااتزاد السكت

افقطا اوخطا ايفاالوقف، وخطا

ْرج،افإنااتصلتابهافاءاأوا يفاالدَّ

اوحذُفهاا ااهلاء اإثباُت اجاز واو

اواحلذفاأْوىل

منهمامنايوافقاابناقتيبة،اومنهما

امنالايثبتهاامطلقا

اهلمزة املتوسطة إن كانت 

 وبعدها واومضمومة 
احذفا امع اواحدة ابواو يكتفى

اواوبياءاقبلاالاتبتإناكاهلمزة.او

احسنف

 

امكسوراا اقبلها اما اكان إن

اوإنا اياء، اعىل اكتابتها فاألشهر

افمنهمامنايكتبهاا كانامضموما

اومنهما ااألشهر(، ا)وهو بواوين

اويرسما اواحدة ابواو ايكتبها من

اهلمزةامفردةاعىلاالسطراإلاإذاا

اباما اُيوَصل ااهلمزة اقبل اما كان

بعدهافرتسماعىلاياء،اومنهمامنا
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اويضعا اواحدة ابواو يرسمها

اأمكناا اسواء اعليها، هلمزة

اتصاُلامااقبلااهلمزةابامابعدهاا

 أمال

اهلمزة املتوسطة إن كانت 

 مكسورة وبعدها ياء
اتكتبابياءين يكتفىابياءاواحدةا

اهلمزة يف مهموز العني 

املضارع، ويف )مسألة( 

 و)مسؤول( ونحوها

اجمانساااألجوداأناحتذف احرف اعىل ترسم

ااهلمزةا اتال اإذا اإل حلركتِها،

ااهلمزةا اتال اأو اياٌء املكسورَة

ااحلالةا اففي اواو املضمومة

اويفا انَبة، اعىل اترسم األوىل

ايكتبهاا امن امنهم االثانية احلالة

اعىلا اومنهمامنايكتبها بواوين،

اقبَْلهاا اما اكان اإذا اإل السطر

ة ا ايوصلابامابعدهافتكتباعىلاَنَْبَ

مهموز الالم املضارع الذي 

 ُسبقت فيه اهلمزة بياء أو واو

كتباصيغةا)َتْفَعلون(ابواوين،ات

وصيغةا)ُتفِعلون(ابياءاواحدةاأوا

اواواواحدة

ابواوينا ا)َتْفَعلون( تكتب

اوتكتبا ابينهام، وتوضعااهلمزة

ا)ُتفِعلون(ابياءين

املهموز العني املجموع عىل 

 )أفُعل( 

يستحباأناتكتبابواواواحدة،ا

اوجيوزااحلذفارأسا

اتكتبابواواواحدة

منهمامنايرفعاهلاانَبةايفامتَسِعااحتذفامنهاااهلمزة مضيئة وهيئة ونحومها 

ا الرتتكز ااهلاء اقبل عليهااما

ابالتحقيق االشكل اعند االقطعة

امنا اومنهم ااألشهر(، )وهو
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يكتبهااعىلااملتسعامنادونارفعا

انَبة

أكثرهمايكتبوهناابياءين،اوبعُضاايستحباأناتكتبابياءين لئيم ورئيس وبئيس وزئري

ايكتبوهنا اكانوا بياءاامتقدميهم

االتباسهاا اخافوا اإن اإل واحدة

اابغريها
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 فهرس املصادر واملراجع-1
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 املصادر واملراجع
،ابروايةاحفصاعناعاصم،اطبعاجممعاامللكافهدالطباعةااملصحفاالقرآناالكريم -1

ا.املدينةاالنبويةا–الرشيفا

بريوت،اا–اداراابناحزم،البخارياالِقنَّوجياخاناحسناحمداصديقاملا«أبجداالعلوم» -2

ا.هـا1423،ا1ط

قا،احتقيعبداالرمحنابناأيبابكراالسيوطيجلاللاالديناا«إمتاماالدرايةالقراءاالنقاية» -3

اهـ.1405،ا1،اطبريوتا–داراالكتباالعلميةا،اإبراهيماالعجوز

مؤسسةا،احممداالدايل،احتقيقاعبداهللابنامسلمابناقتيبةاالدينوريلا«أدباالكاتب» -4

ا،الاط،الات.الرسالة

،امرصا–املكتبةاالتجاريةا،انرشابنامسلمابناقتيبةاالدينوريعبداهللالا«أدباالكاتب» -5

اام.1963،ا4ط

ااملطبعةاا«أدباالكتاب» -6 ااألثري، اتصحيحاحممداهبجة ملحمدابناحييىاالصويل،

اهـ.1341القاهرة،الاط،اا–السلفيةا

ااحلديث» -7 ،احتقيقااخللييلخليلابناإبراهيمايعىلاأليباا«اإلرشادايفامعرفةاعلامء

اهـ.1409،ا1،اطالرياضا–مكتبةاالرشدا،اريسحممداسعيداعمراإد

،ااراابنااجلوزي،ادحمدابناصالحابناحممداالعثيمنيملا«األصولامناعلمااألصول» -8

ااهـ.1430،ا4ط

ام.2002،ا15،اطداراالعلماللماليني،ارياالدينابناحمموداالزركيلخلا«عالماأل» -9

قامصطفىالعبدااهللابناحممداالبطليويس،احتقيا«القتضابايفارشحاأدباالكتاب» -10

ام.1990بغداد،الاط،اا–السقااوحامداعبدااملجيد،اداراالشؤوناالثقافيةاالعامةا
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القاهرة،الاا–لعبداالعليماإبراهيم،امكتبةاغريباا«اإلمالءاوالرتقيمايفاالكتابةاالعربية» -11

ام.1975ط،ا

اعبداالرمحنابناحييىااملعلمي،احتقيقاعبداالكريمابناحممداالسمعاينلا«األنساب» -12

اهـ.1382،ا1،اطحيدراآبادا-جملسادائرةااملعارفاالعثامنيةاارش،انوغريه

اوالنهايةا» -13 اكثريإلا«لبداية ابن اعمر ابن اسامعيل ااملحسنا، اعبد ابن ااهلل اعبد حتقيق

اهـ.1418،ا1السعودية،اطا–داراهجرا،االرتكي

دارااملعرفةاا،حمدابناعيلاالشوكاينملا«نابعداالقرناالسابعلبدراالطالعابمحاسنامَاا» -14

الاط،الات.ا،بريوتا–

داراالكتبا،امجاعةامناالعلامء،اتصحيحاعيلابناحممدااجلرجاينلا«التعريفات» -15

اهـ.1403،ا1،اطلبنانا–العلميةابريوتا

وُدويِنالا«الثقاتاممناملايقعايفاالكتباالستة» -16 دراسةاوحتقيقا،اقاسمابناُقْطُلْوَبَغااالسُّ

والدراساتااإلسالميةاوحتقيقاامركزاالنعامناللبحوث،انرشاشاديابناحممدابناساملاآلانعامن

اهـ.1432،ا1طصنعاء،اا-االرتاثاوالرتمجة

االكبري» -17 املا«اجلامع االرتمذي، اسنن االرتمذي، اعيسى ابن احمد اعواداحتقيق بشار

ام.1998،الاط،ابريوتا–داراالغربااإلسالميا،امعروف

االقرآن» -18 األحكام املا«اجلامع اأمحد ابن احتقرطبيالحمد االَبدوينا، اأمحد قيق

 هـ.1384،ا2،اطالقاهرةا–داراالكتبااملرصيةا،اطفيشاوإبراهيما

امفرغةاومصفوفةاا«سلسلةارشحاقواعدااإلمالء» -19 ملحمدابناسعيدارسالن،اأرشطة

اعىلااحلاسوباوملاااُتطبع.

ِجْستايناأليبا«السنن» -20 االس  ااألشعث ابن اسليامن اداود احتقيق ااألرنؤوطا، شَعيب

داكاِملاقرهابليلوحمَا ا.هـ1430،ا1،اكداراالرسالةاالعاملية،امَّ

ااألندلس» -21 اأئمة اتاريخ ايف ابشكوالخلا«الصلة ابن اامللك اعبد ابن اتصحيحالف ،

اهـ.1374،ا2مرص،اطا–امكتبةااخلانجي،االسيداعزتاالعطارااحلسينيومراجعةا
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حتقيقاصالحاالدينا،احمدابناأمحدابناعثامناالذهبيملا«العَبايفاخَبامناغَب» -22

اهـ.1405،الاط،انرشامطبعةاحكومةاالكويت،ااملنجد

االنديمملا«الفهرست» -23 االبغداديااملعروفابابن اإسحاق ابن احتقيقاحمد إبراهيما،

اهـ.1417،ا2،اطلبنانا–دارااملعرفةابريوتا،ارمضان

ايفاالتفسرياواألحكام» -24 اداراا«القراءاتاوأثرها ابازمول، ابناعمر )دكتوراه(املحمد

اهـ.1431،ا1مرص،اطا-الفرقانا

اوالكتابة» -25 ااإلمالء اقواعد ابرشاا«الكايفايف اكامل اراجعه االغني، اعبد اأمني أليمن

االقاهرة،الاط،الات.اا-وحمموداكاملاالناقة،اداراالتوفيقيةاللرتاثا

لسيبويهاعمروابناعثامن،احتقيقاعبداالسالماحممداهارون،الاد،االقاهرة،اا«الكتاب» -26

الط،الات.ا

جلزري،ااحلسناعيلابناأيباالكرمااالبنااألثرياأيبا«اللبابايفاهتذيبااألنساب» -27

ابريوت،الاط،الات.ا–داراصادرا

مكتبةا،احممداالقصاصوعبدااحلميداالدواخىلا،اترمجةاوزيفافندريسجلا«اللغة» -28

ا.ما1950الاط،ا،القاهرةا-ااألنجلوااملرصية

ايفانقطااملصاحف» -29 اعزةاا«املحكم احتقيق االداين، ابناسعيد اعثامن أليباعمرو

ام.1960حسن،الاد،ادمشق،الاط،ا

داراالفكرا،اعزةاحسنا،احتقيقعثامنابناسعيداالداينلا«طااملصاحفاملحكمايفانق» -30

اهـ.1407،ا2ط،ادمشقا–

ااألعظم» -31 اواملحيط ااملريسلا«املحكم اسيده ابن اإسامعيل ابن احتعيل اعبدايق، ق

ا.هـا1421،ا2،اطبريوتا–داراالكتباالعلميةا،ااحلميداهنداوي

بريوت،اا-االفكردارا،امحداحممداشاكر،احتقيقاأبناحزملعيلابناأمحداا«املحىل» -32

 لاط،الات.

امرص،الاط،الات.ا–لشوقياضيف،ادارااملعارفاا«املدارساالنحوية» -33
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مكتباالبحوثابجمعيةاالشيباين،احتقيقااحنبلبناحممدابنامحدابناأل«اسندامل» -34

ا.هـ1432،ا1،اطدارااملنهاجومجعيةااملكنزااإلسالميا،انرشااملكنزااإلسالمي

اللَمَطابِا» -35 االنَّرصية ااخلَطيَّةِااملََطالُِع ايفااألُصول ِة ااملرصيَّ انرصايونسلا«ِع انرصابن

اهـ.1426،ا1،اطالقاهرةا–امكتبةاالسنة،احتقيقاطهاعبدااملقصود،ااهلوريني

إلبراهيماأنيساوزمالئه،اصادراعناجممعااللغةاالعربيةابالقاهرة،اا«املعجماالوسيط» -36

اهـ.1432،ا5مرص،اطا–نرشامكتبةاالرشوقا

امرسوم» -37 ايفامعرفة ااألمصارااملقنع اسعيداا«مصاحفاأهل ابن اعثامن أليباعمرو

ام.1940الداين،احتقيقاأمحداحممدادمهان،الاد،ادمشق،الط،ا

املكتبةا،احتقيقاحمباالدينااخلطيببناقتيبة،ااعبدااهللابنامسلمل«اامليرساوالقداح» -38

 هـ.1385،ا2مرص،اطا–ومكتبتهاااالسلفية

ا.لشبكةاالعامليةعىلاااملوقعاالرسمياللدكتوراغانماقدوريااحلمدا -39

اجلزري،اأرشفاعىلاتصحيحهاابنأليبااخلرياحممدا«االنرشايفاالقراءاتاالعرش» -40

ا االكتباالعلمية ادار االضباع، اعيلابناحممد رة)ابريوتا–ومراجعته ااملطبعةاطبعةاعنامصوَّ

ا.ا،الاط،الات(الكَبىاالتجارية

دااألرناؤوطاأمح،احتقيقاصالحاالديناخليلابناأيبكاالصفديلا«الوايفابالوفيات» -41

ا.هـ1420،الاط،ابريوتا–داراإحياءاالرتاثا،اوتركيامصطفى

االنحاة» -42 االرواةاعىلاأنباه حممداأبواالفضلا،احتقيقاعيلابنايوسفاالقفطيلا«إنباه

ا.هـا1406،ا1،اطبريوتا–القاهرة،اومؤسسةاالكتباالثقافيةاا-داراالفكراالعريبا،اإبراهيم

الدهان،احتقيقاحمموداجاسمادرويش،السعيدابنااملباركابناا«بابامنااهلجاء» -43

 م.1986،ا4عا15بغداد،امجا–جملةااملوردا

عبداالرمحنابناأيبابكراجلاللاالديناا«يفاطبقاتااللغوينياوالنحاةبغيةاالوعاةا» -44

ا،الاط،الات.لبنانا–املكتبةاالعرصيةا،االفضلاإبراهيماحممداأيب،احتقيقاالسيوطي

االقاموس» -45 اتاجاالعروساِمناجواهر ا« االرزاقااحلسينياملحمد ابناعبد بناحممد

ار،امطبعةاحكومةاالكويت،ا بِيدي(،احتقيقاحسنيانصا اهـ.1385،ا1ط)الشهريابمرتىضاالزَّ
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امرص،الاط،الات.ا–ادارااملعارف،اشوقياضيفلا«تاريخااألدباالعريب» -46

ملحمدابناأمحدابناعثامناالذهبي،ا«اتاريخااإلسالماووفياتااملشاهرياواألعالم» -47

ا.هـا1413،ا2طابريوت،ا–السالماالتدمري،اداراالكتاباالعريبااحتقيقاعمراعبد

بشارا،احتقيقابكراأمحدابناعيلابناثابتااخلطيباالبغداديأليباا«تاريخابغداد» -48

ا.هـ1422،ا1،اطبريوتا–داراالغربااإلسالميا،اعوادامعروف

لعبدااهللابنامسلمابناقتيبةاالدينوي،ادراسةاوحتقيقانوراا«تأويلاخمتلفااحلديث» -49

اهـ.1413اشوكتابيكرا)ماجستري(،ااهلل

،ابريوتا–اداراالكتباالعلمية،احمدابناأمحدابناعثامناالذهبيملا«تذكرةااحلفاظ» -50

اهـ.1419،ا1ط

حتقيقاعبداالفتاحا،اعبداالرمحنابناإسحاقاالزجاجيلا«تفسريارسالةاأدباالُكتَّاب» -51

ام.1993،الاط،االقاهرةا–معهدااملخطوطاتاالعربيةا،انرشاسليم

حممداحتقيقاحممدابناأمحدابنااألزهريااهلروي،األيبامنصوراا«اللغةهتذيبا» -52

اهـ.2001،ا1،اطبريوتا–داراإحياءاالرتاثاالعريبا،اعوضامرعب

حتقيقا،اناعبداالَباالنمرياالقرطبيبيوسفابناعبدااهللالا«جامعابياناالعلماوفضله» -53

اهـ.1414،ا1السعودية،اطا–اداراابنااجلوزي،اأيبااألشبالاالزهريي

املنسوبةاإىلاابناقتيبة،احتقيقاحاتماالضامن،اجملةااملجمعاا«لةااخلطاوالقلمرسا» -54

اهـ.1409،ا39العلمياالعراقي،ااجلزءاالرابع،ااملجلدا

أليباالفتحاعثامنابناجني،احتقيقامصطفىاالسقااوآخرين،اا«رساصناعةااإلعراب» -55

سناهنداوي،اداراالقلمام،اوالطبعةاالثانيةاالكاملةايفادمشق،احتقيقاح1954،ا1لاد،االقاهرة،اط

اهـ.1405دمشق،اا–

ملحمدابناأمحدابناعثامناالذهبي،اأرشفاعىلاحتقيقهاشعيبا«اِسرَياأعالماالنبالء» -56

 .هـا1405،ا3طابريوت،ا–األرنؤوط،امؤسسةاالرسالةا

حممودا،احتقيقاعبدااحليابناأمحدابناالعامدلا«شذراتاالذهبايفاأخبارامناذهب» -57

اهـ.1406،ا1،اطبريوتا-ادمشقا–اداراابناكثري،ااألرناؤوطاعبداالقادر،اتـخريجااألرناؤوط
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اأدباالكتاب» -58 ارشح االسعديأل« ايزيد ابن اداود ايباسليامن اوتوثيقاحممدا، مجع

اهـ.1430،ا1،اطبريوتا–داراابناحزما،امرزاق

ملحمدابنااحلسناالسرتاباذي،احتقيقاحممداالزفزافاوآخرين،اا«رشحاالشافية» -59

الات.االقاهرة،الاط،ا–مطبعةاحجازيا

القاهرة،الاا-ليعيشابناعيلابنايعيش،انرشاإدارةاالطباعةااملنرييةاا«رشحااملفصل» -60

اط،الات.

ااملحسبة» -61 اا«رشحااملقدمة ابناأمحد ابابشاذلطاهر ابن االكريم، اعبد ،احتقيقاخالد

ام.1977،ا1،اطالكويتا–املطبعةاالعرصيةا

يقالعيلابنانفيعاالعلياين،امكتبةاالصا«عقيدةااإلماماابناقتيبة» -62 ،ا1السعودية،اطا–دا

اهـ.1412

اهـ.1425،ا1األردن،اطا–لغانماقدوريااحلمد،اداراعامراا«علماالكتابةاالعربية» -63

اهـ.1402لعبدااملجيداسيداأمحدامنصور،الاد،االرياض،الاط،اا«علمااللغةاالنفيس» -64

ااملْحَدثني» -65 اجهود ااإلمالءايفاضوء امناأبحاثااملؤمتراا«قواعد ليحيىامرياعلم،

اال االسنوي ااأللوكة، اموقع اعىل امنشور ابدمشق، االعربية االلغة املجمع ااألولاا13سابع ربيع

اهـ.ا1430

االرتقيم» -66 اوعالمات ااإلمالء اا«قواعد االطالئع ادار اهارون، احممد االسالم ا–لعبد

ام.2010القاهرة،اإعادةاطبع،ا

االعلمي» -67 االتحقيق اميزان ايف اوالسياسة ااإلمامة االرحيمالا«كتاب اعبد ابن ااهلل عبد

اهـ.1405،ا1السعودية،اطا–امكتبةاالدار،اعسيالن

لعبداالرمحنابناإسحاقاالزجاجي،احتقيقاعيلاتوفيقاا«كتابااجلملايفاالنحو» -68

اهـ.1408،ا4احلمد،امؤسسةاالرسالة،اط

لعبداالرمحنابناإسحاقاالزجاجي،احتيقاغانماقدوريااحلمد،اجملةاا«كتابااخلط» -69

اهـ.1990،ا4عا19بغداد،امجا-املوردا
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مدابناالرسياالرساج،احتقيقاعبدااحلسنياحممد،اجملةااملورداملحا«كتابااخلط» -70

اهـ.1396،ا3عا5بغداد،امجا–

االعني» -71 االبرصيلا«كتاب االفراهيدي اأمحد ابن الخليل احتقيق ااملخزومي، امهدي

ا،الاط،الات.داراومكتبةااهلالل،ابراهيماالسامرائيوإ

اا«كتاباالكتااب» -72 اإبراهيم احتقيق ابنادرستويه، ااهللابناجعفر السامرائياوعبدالعبد

اهـ.1397احلسنياالفتيل،الاد،االكويت،الاط،ا

اوالفنون» -73 االكتب اأسامي اعن االظنون اجلبيملا«كشف اكاتب ااهلل اعبد ابن اصطفى

ا.م1941،الاط،ابغدادا–مكتبةااملثنىا،اشهورابحاجياخليفةامل

ااإلفريقملا«ساناالعربل» -74 ابنامنظور ابريوتا–داراصادراي،احمدابنامكرم ،ا3ط،

ا.هـا1414

دائرةااملعرفاالنظاميةا،احتقيقامحدابناعيلابناحجراالعسقالينألا«لساناامليزان» -75

اهـ.1390،ا2،اطلبنانا–نرشامؤسسةااألعلمياللمطبوعاتابريوتا،ااهلندا–

عبداالرمحنابناحممدا،احتقيقامحدابناعبدااحلليمابناتيميةألا«موعاالفتاوىجم» -76

اهـ.1416،الاط،ااملدينةاالنبويةا-اجممعاامللكافهدالطباعةااملصحفاالرشيف،ابناقاسم

املحمداشوقياأمنياوإبراهيماالرتزي،ا«جمموعةاالقراراتاالعلميةايفامخسنياعاما» -77

اهـ.1404القاهرة،الاط،اا–نرشااهليئةاالعامةالشؤونااملطابعااألمرييةا

إلبراهيمابناسعيداالدورسي،ادارا«اخمترصاالعباراتاملعجمامصطلحاتاالقراءات» -78

 هـ.ا1429،ا1ط،االرياضا-احلضارةا

االعربية» -79 ااهلمزة اعبدالتوابلا«مشكلة ارمضان ااخلانجي، اطا-امكتبة ،ا1القاهرة،

ام.1996

الاد،اا«معايناالقرآن» -80 اوآخرين، احتقيقاحممداعيلاالنجار االفراء، ليحيىابنايزيد

ام.1950القاهرة،الاط،ا

،ا2،اطبريوتا–اداراصادر،اياقوتابناعبدااهللاالروميااحلمويلا«معجماالبلدان» -81

ام.1995
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اخلدون» -82 اابن اأمحداا«مقدمة اودراسة ااعتناء اخلدون، ابن ابناحممد االرمحن لعبد

 بريوت،الاط،الات.ا–الزعبي،ادارااألرقمابناأيبااألرقما

املتقىاأهلااللغةاعىلاالشبكةاالعاملية. -83

ايفاالدراساتاالقرآنية» -84 ايفاتأويلامشكلاالقرآناوأثره لفاديابناا«منهجاابناقتيبة

ام.2012،ااألردن،الاط،احمموداالرياحنة

لعبدااهللابناحممدابنااملهديااألنصاري،امقالاعىلا«اموضعاالشدةامنااحلركة» -85

 م.2016ينايراا26املية،اموقعاجممعااللغةاالعربيةاعىلاالشبكةاالع

 موقعاجممعااللغةاالعربيةاعىلاالشبكةاالعاملية. -86

 .عىلاالشبكةاالعامليةاموقعااملكتبةاالشاملة -87

،اعبداالرمحنابناحممدااألنباريأليباالَبكاتاا«اطبقاتااألدباءنزهةااأللباءايف» -88

اهـ.1405،ا3،اطاألردنا–مكتبةااملنارا،اقاإبراهيماالسامرائيحتقي

االرمحنابناأيبابكرجلاللاالديناا«مهعااهلوامعايفارشحامجعااجلوامع» -89 اعبد

ا،الاط،الات.مرصا–املكتبةاالتوفيقيةا،اعبدااحلميداهنداوي،احتقيقاالسيوطي

إلبراهيمابناأوساالشمسان،امقالاعىلاموقعاا«واوا)عمرو(امتىاختتفيامناإمالئنا؟» -90

ام.2016يوليواا23جممعااللغةاالعربيةاعىلاالشبكةاالعاملية،ا

االزمان» -91 اأبناء إحسانا،احتقيقامحدابناحممدابناخلكانألا«وفياتااألعياناوأنباء

 بريوت،الاط،الات.ا–داراصادرا،اعباس

ا  
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فهرس املوضوعات
االفهرساالعام

ا3ا...............................................................................اكلمةاشكر

ا5ا....................................................................................امقدمة

ا10ا...................................................................متهيدا-البابااألولا

ا11ا..................................................ترمجةااإلماماابناقتيبةا-الفصلااألول

ا11ا............................................................................ااسمهاونسبه

ا11ا..........................................................................امولدهاونشأته

ا12ا.......................................................................اشيوحهاوتالميذه

ا12ا................................................................................امؤلفاته

ا13ا.................................................................اعقيدتهاومذهبهاالفقهي

ا14ا.......................................................امنزلتهاالعلميةاوأقوالاالعلامءافيه

ا16ا...................................................................................افاتهو

ا17ا.......................................ا«أدباالكاتب»التعريفابكتاب:اا-الفصلاالثاين

ا17ا...................................................................................اسمه

ا17ا....................................................................اتاريخاوسبباتأليفه

ا18ا.....................................................................اهاوتحمواموضوعه

ا19ا.......................................................................اهتاقيقحتنسخهاو

ا19ا.......................................................امنزلتهاالعلميةاواهتامماالعلامءابه

ا21ا...........................................اةيبرعلااةباتكلااملعالتعريفابا-ثلالفصلاالثا

ا21ا.................................................................................اهفيرعت

ا22ا...................................................................................همسا

ا22ا.................................................................................اهعضاو
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ا22ا..............................................................................اهعوضوم

ا23ا.................................................................................اهلئاسم

ا23ا...............................................................................هدادمتسا

ا23ا........................................................................امولعلاانماهتبسن

ا23ا..................................................................................اهلضف

ا24ا..................................................................................اهترمث

ا24ا.................................................................................اهمكح

ا25ا.................................ا«أدباالكاتب»الكتابةايفاادعاوقدراسةاا-الثالثابابال

ا26ا.................................اةبيتقانباااهركذايتلااةباتكلااملعاباوبأا-لوألاالصفلا

ا28ا......................................اباوبألااضرعايفاةبيتقانبااجهنما-ينالثاالصفال

ا28ا......انيرصاعملااءارآبااهتنراقمواةباتكلااباوبأايفاةبيتقانبااءارآاضرعا-ثلالثاالصفال

ا31ا......................................................................اباباإقامةااهلجاء

ا33ا...............................................................اباباالوصلايفااألسامء

ا36ا..........................................................الفامعاالالماللتعريفبابااأل

ا37ا............................................................ابابامااتغريافيهاألفاالوصل

ا39ا...........................................ابابادخولاألفاالستفهاماعىلاألفاالوصل

ا40ا...........................ابابادخولاألفاالستفهاماعىلااأللفاوالالمااللتنياللمعرفة

ا41ا............................................ابابادخولاألفاالستفهاماعىلاألفاالقطع

ا43ا.......................................................................اباباألفاالفصل

ا44ا......اتمعنافيقترصاعىلااثنتنيبابااأللفنياجتتمعانافيقترصاعىلاإحدامهااوالثالثاجي

ا48ا.................................................اباباحذفااأللفامنااألسامءاوإثباهتا

ا52ا..............................................اباباحذفااأللفامنااألسامءايفااجلمع

ا56ا...................................................................ابابا)ما(اإذاااتصلت

ا59ا..................................................................ابابا)َمْن(اإذاااتصلت
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ا61ا...................................................................ابابا)ل(اإذاااتصلت

ا63ا............................................باباحروفاتوصلابـ)ما(اوبـ)إذ(اوغرياذلك

ا64ا...............................انباباالواويناجتتمعانايفاحرفاواحداوالثالثةاجيتمع

ا66ا...........................ابابااأللفاوالالماللتعريفايدخالناإىلالمامنانفساالكلمة

ا68ا........................................................................اباباهاءاالتأنيث

ا70ا.................................................................اباباماازيدايفاالكتاب

ا73ا...................................................................ابابامنااهلجاءاأيضا

ا75ا................................................اباباماايكتبابالياءاواأللفامنااألفعال

ا77ا................................................اباباماايكتباباأللفاوالياءامنااألسامء

ا79ا.......................................................ابابااحلروفاالتياتأيتاللمعاين

ا80ا................................................اياءالجتامعاالساكننيباباماانقصامنهاال

ا81ا...........................................................ابابااألمراباملعتلامناالفعل

ا83ا...........................................................................ااهلمزاباوبأ

ا83ا................................................................................اةمتاخلا

ا101ا..................................................................اعجارملاوارداصملا

 
 

ا

 
 


